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GREVE DOS TELEOPERADORES
MOVIMENTO CEARENSE É DESTAQUE E SERVE DE EXEMPLO 

PARA OUTROS ESTADOS 

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado do Ceará, ANO IV - EDIÇÃO 012 - Abril/Maio de 2016.

A união, sem dúvida alguma, fez a 
total diferença na greve dos teleo-
peradores. O trabalhador foi a luta 
em busca de seus direitos e o que 
parecia iniciar de forma lenta, to-
mou uma proporção jamais esperada 
pelas empresas. 

O fato é que sem reconhecerem o 
movimento grevista, as empresas su-
bestimaram a força dos trabalhadores 
e sem alternativas, deram início ao 
que sabem fazer de melhor, assédio 
moral e pressão, que não foram sufi-
cientes para inibir a decisão tomada 
por eles.

Cansados de tanta falta de respeito, 
os trabalhadores atenderam ao cha-
mamento do SINTTEL-CE de forma es-
pontânea, onde a utilização das redes 

sociais foram fundamentais para a 
organização e a troca de informações. 
Diante disso, a aproximação com o 
sindicato foi inevitável, o que gerou 
ainda mais confiança no trabalho de-
senvolvido pela entidade. 

Vale ressaltar que essa relação de 
confiança aliada a união dos trabalha-
dores, foi bastante positivo e gerou a 
vinda dos representantes das empre-
sas para uma nova rodada de nego-
ciação. Algo impossível de acontecer 
antes da mobilização.

O movimento aconteceu em todo 
o estado do Ceará, onde os trabalha-
dores da Contax- Borges de Melo/ 
Nascente, Atento e AeC - Juazeiro do 
Norte compareceram e deram força 
ao ato. A vontade de dar um basta no 

descaso e no desrespeito era tanta, 
que a greve cearense teve repercus-
são nacional, servindo até de exem-
plo para outros estados. Já a Tivit não 
obteve avanços nas negociações, 
pois não houve paralisação de seus 
trabalhadores. 

Foram ao todo 45 dias de greve, 
onde alguns locais de trabalho per-
maneceram mais tempo parados e 
outros bem menos, mas o importan-
te foi a coragem de todos que se en-
volveram, parando as atividades nas 
empresas. Fato que virou notícia nos 
principais veículos de comunicação 
local. (veja mais detalhes sobre a greve 
do teleoperadores, na página ___).
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Com a atual crise política e econô-
mica brasileira, os trabalhadores pas-
sam a viver no limite da tolerância, 
pois as empresas utilizam desse ar-
gumento para retirar ainda mais em 
suas negociações. As operadoras to-
maram a frente ao não conceder o ín-
dice completo da inflação, mas com-
pensam com abono e adiantamento 
de ppr.  Já as empresas do teleaten-
dimento vieram com parcelamento 
do índice e abono compensatório.

Para piorar, a pauta do congresso 
é totalmente desfavorável aos tra-
balhadores com projetos que abrem 
possibilidade de entrega do controle 
do pré-sal, abertura e alteração do 
modelo administrativo das estatais, 
alterações diretas na clt, abertura de 
espaço para a empresa privada na 
condução/administração do sistema 
de saúde na aplicação de verbas pú-
blicas, etc. Com tanta notícia ruim, a 
única favorável é o destravamento 
do processo de regulamentação da 
profissão do teleatendente que final-
mente foi encaminhado ao senado.

E assim, o brasil se divide. Uma par-
te da sociedade se apresenta contra 
um governo que apontou para o so-
cial  e foi atropelado pela crise inter-
nacional, piorada com a eleição de 
um dos mais conservadores congres-
sos que o país já teve. A explosão dos 
casos de corrupção (eternamente es-
condidos no passado), em conjunto 
com a ação do capital internacional 

comandando o fluxo dos recursos e 
provocando guerras cuja disputa, 
nos acende a luz para o nosso pré-sal. 

Enquanto isso, o judiciário é cha-
mado constantemente para definir/
alterar ações de governo, através 
de um juiz de primeiro grau que de-
sobedece a lei. E o pior, com tudo 
sendo visto na tv. De forma legal ou 
ilegal. Com ou sem manipulação. 
Mas com provocação pelos grupos 
de mídia cuja origem, acesso e pen-
samento não são os mesmos do 
povo, pois sempre estiveram do lado 
dos patrões. 

Por outro lado, também há a parte 
da sociedade que agrupa sindicatos 
de trabalhadores e movimentos so-
ciais organizados, alerta para o risco 
concreto de ruptura do modelo atra-
vés de golpe, e levanta a bandeira na 
defesa da democracia. Mesmo ten-
do sido divulgadas diversas notícias 
para tentar intimidar o movimento.

Porém esse cenário causa apreen-
são e medo entre os trabalhadores. 
Mas a nossa força está na nossa rea-
lidade. Apesar de serem explorados, 
é o trabalhador que produz e leva 
o país nas costas. Com isso, fica im-
possível o sinttel-ce, a cut e a fenat-
tel fazerem de conta que nada estão 
vendo, pois os resultados interferem 
diretamente nas nossas negociações 
salariais. Prova é que, as negociações 
dos acordos das operadoras vieram 
até fevereiro/ 2016, quando a data 

base é setembro/2015. E assim, a 
agenda da fenattel alterada, pois 
ainda não se iniciaram as negocia-
ções da campanha salarial das pres-
tadoras de serviços que estava pre-
vista para 21 de março desse ano, só 
aconteceu em 7 de abril.

Infelizmente nossa categoria não é 
a única a passar por tantas dificulda-
des. Até os órgãos públicos passaram 
a utilizar do recurso de parcelamen-
to nos reajustes. Ou seja, a união en-
tre todos os trabalhadores é de fun-
damental importância, para debater 
como enfrentar essa batalha. 

Coincidência ou não, diversos fatos 
que estão ocorrendo atualmente, 
tem espelho no que aconteceu em 
março de 1964. Por isso, nosso lado 
sempre será o da defesa da demo-
cracia e principalmente do traba-
lhador. Contra o arroxo salarial, o 
desemprego e altos preços.

Presidente: João Cezar Barbosa 
de Assis - SINTTEL–CE 

Curtiu nossa Fanpage? Dê um LIKE! ;-)  - facebook.com/sinttel.ceara
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S EMBRATEL - Reclamação dos trabalhadores sobre alteração do modelo de remuneração variável;

OI - Boatos de demissão em massa desmentido pela empresa; fusão com TIM suspensa sem definição;

GVT - Trabalhadores do campo reclamam do valor do combustível e da escala de trabalho;

TIM - Demissão anunciada resultou em negociação na FENATTEL para geração de programa de incentivo; 
minuta já enviada ao SINTTEL-CE com proposta de pagamento adicional de 0,5 salário por ano trabalhado. Além 
de manutenção do plano de saúde por 6 meses e outros benefícios constantes do atual Acordo Coletivo.
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A coragem do trabalhador sem dú-
vida alguma foi o grande destaque 
na greve dos teleoperadores. Contax, 
Atento, AeC e Tivit  puderam sentir a 
força da união dos trabalhadores que 
decididos, não recuaram mesmo ha-
vendo medo e muito assédio por par-
te das empresas.

Diante disso, o enfrentamento foi 
inevitável e durante os 45 dias (no 
total da greve) e dispostos a parar as 
empresas, os trabalhadores chama-
ram a atenção da mídia local e expu-
seram seus reais motivos para mostrar 
a sociedade os maus tratos e a pressão 
que sofrem diariamente. Com isso, o 
movimento no Ceará foi destaque em 
todo o país.

A greve, teve resultados positivos 
mas ainda bem distante do que o 
trabalhador realmente precisa. Veja 
cada resultado, por empresa:

AeC 

• Redução de 2% na participação do

  trabalhador no VR;

• Reajuste em uma só parcela (abril);

• Inclusão de cláusulas sociais
  de vanguarda;
• Reconhecimento da união
homo afetiva;

• Garantia gestante de 150 dias;

• Melhoramento do lanche.

Contax

• Redução de 2% na participação do

  trabalhador no VR;

• Inclusão de cláusulas sociais
de vanguarda;

• Reconhecimento da união
homo afetiva;
• Garantia gestante de 180 dias.

• Em uma clara demonstração de des-
respeito a organização dos trabalha-
dores, a empresa vem demitindo vários 
teleoperadores que participaram do 
movimento grevista e foram a luta por 
dias melhores em seu local de traba-
lho! O SINTTEL-CE entende essa prática 
como retaliação e não aceitará! Todas 
as providências, inclusive jurídicas, já 
estão sendo tomadas.

O SINTTEL-CE se orgulha e parabeni-
za todos os trabalhadores envolvidos, 
pois as empresas finalmente entende-
ram, que os teleoperadores cearense 
estão atentos e não estão mais dispos-
tos a dizerem sim para tudo.

A luta não acabou! Portanto, a união 
deve continuar, pois ainda há muito o 
que mudar. Parabéns trabalhadores!

Parabéns SINTTEL-CE! UNIDOS 
SOMOS MAIS FORTES.

GREVE DOS TELEOPERADORES
UNIÃO E MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES GERAM
RESULTADOS POSITIVOS
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S Campanha inicia com protocolo da pauta 
após aprovação, em assembleia, no dia 4 de 
março, com os trabalhadores das empresas 
(NOKIA,HUAWE, ICATEL, R2 TELECOM, 
STEIN e SEICOM). 

Os itens mais importantes para a negociação 
deste ano:

• Reajuste Salarial;

• Vale Refeição;

• Cesta Básica;

• VR na hora extra;

• Piso Salarial por função;

• Assistência Médica;

• Comprovante de Pagamento;

• Gratificação de Férias;

• Adiantamento do 13º salário;

• Aluguel de veículos, uso de telefones  e   
  equipamentos de produção;

Escala/ Sobreaviso.

Em relação aos pisos salariais, ficou 
estabelecido por categoria para efeitos de 
admissão a partir de 01 de abril de 2016. 
Veja a tabela salarial na integra em nosso 
site: www.sinttelce.com.br

O SINDICATO
JUNTO

COM  VOCÊ.
SINDICALIZE-SE!
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CHARGE

NOVA POLÍTICA PAGA 
APENAS 30% DE COMISSÃO

Diante da nova política imposta pelas empresas do 
Grupo, para o não pagamento de RVI (comissões) aos 
seus trabalhadores (gerentes de contas), o SINTTEL - CE 
levou a denúncia para a Federação, a fim de agendar 
uma reunião com representantes da empresa para 
esclarecer/resolver tal situação. 

Sem pensar de como esse fator pode prejudicar seus, 
o comunicado foi feito de forma inesperada e pegou 
todos de surpresa. O fato é que, não dá para admitir que 
trabalhadores passem o mês inteiro se esforçando para 
bater as metas das vendas e receber ZERO de comissão.

Vale lembrar, que além de ferir a Legislação Trabalhista 
do Brasil (Art. 462 da CLT - passar risco do negócio ao 
trabalhador), a empresa ainda vai contra o Capitulo II - A 
de remuneração, nos artigos 458 a 462.
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TINHA QUE SER A CONTAX
Mesmo com a toda mobilização, 

parece que a empresa não aprendeu 
a lição, com a última greve dos 
teleoperadores. Com um pouco mais 
de um mês do fim do movimento, as 
ameaças começam a surgir por parte 
de alguns supervisores. Trocas de 
turnos, de baterias e outras mudanças 
estão sendo impostas no telecentro, 
principalmente na sede Nascente.

O SINTTEL-CE não irá aceitar que 
nenhum supervisor (principalmente 
os que não estavam trabalhando 
no período da greve) descumpra o 
que foi acordado entre a empresa e 
o sindicato. Dessa forma, pedimos 
aos trabalhadores que não se sintam 
coagidos e façam as denúncias, 
para que sejam tomadas as devidas 
providências.

Outro fato que vem também gerando 
muita dor de cabeça ao trabalhadores 
da empresa, é em relação ao ponto. 
Ocorre que, desde março desse ano, 
existe uma norma que o trabalhador 
não pode atrasar 20 min/ mês, pois 
caso isso aconteça, no final de cada 
mês o trabalhador além de pagar pelo 
atraso ainda recebe sansão.

Acontece que, há momentos em 
que o ponto leva cerca de até cinco 
minutos para abrir e mais cinco para 
processar, ou seja, fazendo as contas 
se o processo por cada entrada e saída 
durar um minuto a mais, irá contabilizar 
28 minutos de atraso a cada fim de mês 
(ponto batido três vezes por dia).

Diante dos fatos, o SINTTEL-CE entrou 
em contato com a empresa que afirmou 
que não haveria sansão quando fosse 
verificado esse caso.

FALTA SEGURANÇA NAS EMPRESAS
A insegurança é outro fator negativo 

que atinge  diretamente o trabalhador. 
Infelizmente o assalto que ocorreu 
na semana passada com vinte deles, 
enquanto aguardavam o ônibus na 
parada em frente a Contax (Av. Borges 
de Melo), não é um fato de insegurança 

isolado, e sim,  situações que 
acontecem de diversas formas.

Na Oi do Papicu, já ocorreram 
diversos assaltos, a mão armada, no 
estacionamento externo, que fica 
por trás do prédio da operadora;

Enquanto na GVT/VIVO, os 
trabalhadores têm dificuldades 
de circulação pelas calçadas, pois 
são tomadas por vendedores 
ambulantes, restando a eles se 
arriscarem pelas pistas;

Já os técnicos, instaladores e 
cabistas da ARM, da NOKIA, da 
SEICOM, etc estão descobertos 
ao acessar as estações da Oi, da 
VIVO/GVT, da EMBRATEL/CLARO, 
em Fortaleza e no Interior do 
Estado. Apesar de ser item de 
constante cobrança do SINTTEL-
CE, as empresas continuam com 
seu descaso. A Oi pouco fez para 
solucionar o acesso ou dar alguma 
segurança a estações em áreas 
críticas da Capital e do interior. 
Enquanto isso, a VIVO/GVT, através 
da SEICOM, obriga os técnicos a 
realizarem manutenção nas torres 
sem qualquer monitoramento, 
exatamente como estabelece 
as NRs 10 e 35. Em alguns casos, 
o trabalhador precisa mais que 
uma chave para abrir a estação ou 
uma escada para subir na torre, é 
necessário ter também em mãos 
uma foice ou facão para abrir 
caminho. Pois é, agora a VIVO 
permitiu instalação de torre que 
não possibilita o acesso por sua 
própria estrutura. Mas a chefia está, 
à distancia para dizer: “te vira”.

Isso precisa ter um basta! Diante 
de todos esses fatos de total 
insegurança ao trabalhador, o 
SINTTEL-CE está orientando a todos, 
que reajam e não realizem serviços 
que possam colocar em risco suas 
vidas e integridade física. Segurança 
é uma obrigação da empresa e as 
cobranças por mais ações serão 
cobradas. DIGA NÃO!

A Bomba
E quando se pensa que tudo de 

ruim já aconteceu dentro da Contax, 
o inesperado acontece deixando to-
dos perplexos. Diante as primeiras 
denúncias que começaram a chegar 
sobre uma possível ameaça de bom-
ba no prédio da Contax, a única pre-
ocupação do SINTTEL-CE foi em rela-
ção a segurança dos trabalhadores.

Devido a demora na confirmação 
da notícia, pela empresa, e da eva-
cuação do prédio, o Sindicato acio-
nou a imprensa que compareceu ao 
local, fazendo com que acelerasse o 
processo de desocupação. Algo que 
deveria ter sido a primeira atitude da 
Contax ou de qualquer empresa que 
preza pela vida e segurança de seus 
trabalhadores.

Apesar de constatação pela polícia, 
de não haver nenhuma bomba no lo-
cal, segundos os trabalhadores a em-
presa agiu de forma irresponsável. 

Felizmente tudo foi resolvido e 
nada de mal aconteceu com nin-
guém, mas é bom lembrar, que foi 
por esse tipo de desrespeito, Contax, 
que boa parte de seus trabalhadores 
aderiram a greve, paralisando diver-
sos setores. Fato que causou bastan-
te prejuízo a empresa. Algo que po-
derá acontecer novamente!

w w w . s i n t t e l c e . o r g . b r
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Veja mais em:     www.sinttelce.org.br     ou     facebook.com/sinttel.ceara     FILIE-SE!
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EXPEDIENTE

TRABALHADORES DAS LOJAS
OI - PAGGO

Dia 25 de abril, é a data que a 
empresa deverá pagar o PPR. O valor 
do Programa de Participação de 
Resultados será de 1, 25 salário.

TRABALHADORES DA ICATEL
Dia 30 de abril, é a data que a 

empresa deverá pagar o PLR 2015. O 
valor do Programa de Participação de 
Resultados será de R$ 600 e os demais 
critérios serão mantidos.

CURTAS

Um aspecto que deve sempre ser levado em consideração pelas empresas é a saúde do trabalhador. Mesmo sabendo dessa 
importância, as empresas do setor de Telecom estão passando a investir cada vez menos nesse benefício. Enquanto alguns 
apontam como responsável a atual situação econômica do país, outras não justificam nada, comunicando apenas a mudança.

O fato é que, a situação fica cada vez mais difícil para o trabalhador. Se não bastasse ser o setor mais sofrido    
Diante disso, os SINTTEL-CE encaminhou ao departamento de negociações da FENATTEL os problemas relacionados ao 

plano médico de cada Estado. Vale frisar, que na mesa de negociações, a Vivo garantiu a mesma qualidade do plano anterior. 
Já a Contax tenta mais uma vez enganar o trabalhador, na sua velha tática do “colar, colou”

Agora, é necessário que esses 
compromissos sejam cobrarmos 
pelos trabalhadores, para que o plano 
de saúde não seja modificado ou 
alterado, e com isso traga prejuízos para 
a categoria.

CONTAX
A empresa não cumpriu o que 

prometeu na negociação. Além de ter 
alterado o plano, a Contax aumentou 
a coparticipação e ainda incluiu o 
pagamento de alta complexidade. 
Diante disso, o SINTTEL-CE estará 
chamando uma nova reunião de 
negociação. 

VIVO/GVT
Reunião marcada com a empresa, para 

fazer ajustes dos planos a nível nacional.

PPR 2016 NA ARM

A maioria dos 230 trabalhadores 
que compareceram a assembleia, 
que ocorreu no último dia 4 de abril, 
aprovaram a proposta de PPR para 
2016. Apesar do baixo valor (R$ 400,00), 
é a primeira vez que a programa é 
negociado em critérios antes do final 
do ano. Com metas e critérios de 
produção e absenteísmo, o programa 
começa a computar os números a 
partir do mês de março.

REVISTA ÍNTIMA AGORA É PROIBIDO 
POR LEI

Foi publicado no Diário Oficial da 
União, no último dia 18 de abril, a Lei 
13.271, que proíbe a revista intima de 
trabalhadoras nos locais de trabalho, 
tanto em empresas privadas quanto 
em entidades da administração pública 
direta e indireta. A regra também vale 
para clientes do sexo feminino. Para 
quem desrespeitar as novas regras, 
será aplicado uma multa de R$ 20 mil e 
em dobro, caso haja reincidência.  

PLANOS DE SAÚDE
EMPRESAS INVESTEM CADA VEZ MENOS 


