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Jornal do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado do Ceará, ANO V – EDIÇÃO 015 – DEZEMBRO / 2017.

CONFRATERNIZAÇÃO 54 ANOS

SINTTEL-CE PROMOVE TRADICIONAL FESTA COM ASSOCIADOS SINTTEL-CE SE REINVENTA PARA DAR CONTINUIDADE AS LUTAS 
Muita música, alegria e descontração, assim foi aConfraternização dos Associados do SINTTEL-CE. O evento 

que já se tornou tradição no calendário dos trabalhadores de Telecom sindicalizados, aconteceu no último dia 
16 de dezembro, no ABECRESS - Associação Beneficente Cultural e Recreativa dos Subtenentes e Sargentos PM 
BM CE e reuniu além dos associados, dirigentes e representantes de outros sindicatos e partidos.

Os brindes ficaram por conta das empresas parceiras Óticas Madja e Centro Médico da Família. Já o ponto alto 
da festa foi a hora dos sorteios, onde alguns sortudos foram premiados.

Para o presidente do SINTTEL-CE, João Cezar Barbosa, momentos como estes também são importantes. “O tra-
balhador de Telecom vive uma triste realidade de assédio, desrespeito e até de exploração. É grande o número 
de afastamento por adoecimento. Eles precisam de momentos que os valorizem e que os botem pra cima, pois a 
luta não é fácil. Portanto, o SINTTEL-CE sempre irá investir nesses momentos de confraternização, para fortalecer 
e unificar cada vez mais nossos trabalhadores”, finaliza o presidente.

Veja mais em:     www.sinttelce.org.br     ou     facebook.com/sinttel.ceara     FILIE-SE!
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16 de dezembro, no ABECRESS - Associação Beneficente Cultural e Recreativa dos Subtenentes e Sargentos PM 
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Os brindes ficaram por conta das empresas parceiras Óticas Madja e Centro Médico da Família. Já o ponto alto 
da festa foi a hora dos sorteios, onde alguns sortudos foram premiados.

Para o presidente do SINTTEL-CE, João Cezar Barbosa, momentos como estes também são importantes. “O tra-
balhador de Telecom vive uma triste realidade de assédio, desrespeito e até de exploração. É grande o número 
de afastamento por adoecimento. Eles precisam de momentos que os valorizem e que os botem pra cima, pois a 
luta não é fácil. Portanto, o SINTTEL-CE sempre irá investir nesses momentos de confraternização, para fortalecer 
e unificar cada vez mais nossos trabalhadores”, finaliza o presidente.

Curtiu nossa Fanpage? Dê um LIKE! ;-)  - facebook.com/sinttel.ceara

ANOS DE LUTAS E DIREITOS DOS 
TRABALHADORES SÃO JOGADOS NO LIXOREFORMA TRABALISTA

O que era temido por muitos e que 
foi avisado, manifestado e aler-
tado pelo SINTTEL/ CUT/ FENAT-

TEL, há mais de um ano, virou realidade 
a partir do último dia 11 de novembro, 
quando a Lei 13.467/ 2017 passou a 
orientar as relações entre empregados 
e empregadoresno Brasil. Bem dife-
rente do que as belas campanhas pu-
blicitárias vêm dizendo, a tal mudança 
proposta pelo governo golpista de Mi-
chel Temer tem como principal objeti-
vo retirar direitos dos trabalhadores e 
aumentar benesses para as empresas 
restrições.

Para alguns especialistas a certeza é 
a de que vantagem mesmo, só para as 
empresas. E, ainda assim, à curto prazo. 
No total, o projeto mexe em mais de 
cem pontos da legislação, mudando re-
gras importantes como jornada de tra-
balho, férias e planos de carreira. Assim, 
a terceirização encontrou exatamente 
o lugar que queria na reforma, e outros 
setores, a partir de agora, passam a co-
nhecer a realidade do trabalhador de 
Telecom.

Assédio moral, pressão, desvaloriza-

ção e adoecimento são comuns no dia 
a dia desses trabalhadores e vão de en-
contro aos argumentos que sustenta-
ram a aprovação da reforma, que foram 
de flexibilizar a legislação, corrigindo 
distorções que facilitaria as contrata-
ções. Ou seja, mais um golpe está em 
percurso para fortificar os patrões. A 
contraponto, Leis Trabalhistas perdem 
suas forças e os Sindicatos espaço e 
consequentemente, os resultados ruins 
serão refletidos nos trabalhadores.

Enquanto isso, as principais centrais 
sindicais do Brasil – CUT, Força Sindical, 
CTB, UGT, Nova Central, Intersindical, 
Conlutas e CGTB convocam a popula-
ção e definiram entrar em estado de 
greve contra a reforma da Previdência. 
Com o tema “Se botar para votar, o Bra-
sil vai parar” a ideia é parar o país no dia 
em que os golpistas colocarem a referi-
da pauta em votação. 

O SINTTEL-CE vem atendendo todos 
os chamamentos da CUT e convoca to-
dos os trabalhadores de Telecom a se 
fazerem presente neste dia. DIGA NÃO 
AO RETROCESSO! DIGA NÃO A REFOR-
MA!

“A impressão é que 
o processo foi feito 

de forma muito 
apressada e atende 

mais aos interesses dos 
empregadores que dos 
empregados”, comenta. 

Os impactos na 
economia, ele acredita, 

seriam positivos em 
um primeiro momento, 
mas duvidosos a longo 

prazo. “É provável que 
as novas regras gerem 

uma certa euforia 
inicial para a economia. 

Mas a ampliação da 
jornada, por exemplo, 

talvez elimine até a 
necessidade de novas 

contratações”.
Economista Sandro 

Sacchet, pesquisador 
do Instituto de 

Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea)

“Já lemos esse texto 
de cima para baixo, 
de baixo para cima, 

combinamos artigos, 
comparamos com leis 

internacionais. Não 
conseguimos achar 

nada que marque 
avanço para os 
trabalhadores”, 

Juíza do Trabalho 
Noemia Aparecida 

Garcia Porto, também 
doutora em Direito, 

Estado e Constituição 
pela Universidade de 

Brasília (UnB).
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Já é do conhecimento de todos que as negociações 
com as empresas em período de Data Base, não é uma 
tarefa nada fácil. Mas mesmo com tantas as dificulda-
des a Comissão de Negociação da SINTTEL/FENATTEL 
se fazem presente e intensificam na luta para garan-
tir as melhores propostas. Para isso, é necessário que 
todos entendam que a demora nas negociações se 
fazem necessárias. Para se ter uma ideia, algumas em-
presas empurram tanto com a barriga, que assembleia 

foram chamadas, para que os trabalhadores pudes-
sem deflagrar greve.

Também é importante lembrar que nenhum item, 
de nenhuma proposta é aprovado pelos sindicatos. 
O poder de aprovação cabe aos trabalhadores quan-
do as empresas apresentam suas propostas finais e as 
mesmas são levadas à assembleia. Somente assim a 
proposta é aprovada ou não.Veja o resultado de cada 
operadora:

As prestadoras resolveram seguir os exemplos de 
suas operadoras e dificultar as negociações para o ACT 
2017. A aprovação da nova Lei Trabalhista era exata-
mente o que as empresas esperavam para tentar pio-
rar o que já é ruim.

Porém, a relutância da Diretoria do SINTTEL-CE e a 
mobilização dos trabalhadores foram maiores. Este 
ano além da Negociação/ Convenção das empresas 
prestadoras de serviços de Redes, também foi reali-
zado e concluído a primeira Convenção Coletiva de 
Trabalho que abrange os trabalhadores das empre-
sas provedores de internet. Um grupo de mais de 60 
empresas em todo o Estado participaram do proces-
so cujo andamento foi finalizado. O primeiro passo foi 
dado. Agora é fazer valer o que consta na Convenção e 
equalizar a realidade desses trabalhadores.

Mas, como tudo nem sempre são flores, há ainda 
empresas com pendências e gerando demandas sem 
definição. Vejam a seguir:
EZENTIS – Negociação de escalas e banco de horas 
em aberto;
PROTELE – Ainda há pendências de retroativos do ACT 
não pagos;

R2 – ACT 2017 ainda em aberto, sem negociação. 
Aguardando agenda da SRTE;
ALGATECH/ENGESET – Proposta de compensação para 
implantação das escalas ainda indefinida. Trabalhado-
res negaram proposta da empresa e deram prazo até 
10/jan para a empresa melhorar sua proposta.
REDE CONECTA – Ocorreu reunião no dia 14 de dezem-
bro, na sede da empresa e estava sem ocorrer desde o 
início do ano. Diversos fatos ocorreram nesse intervalo 
e a apreensão dos trabalhadores é grande. Mesmo o 
encontro não sendo para tratar nenhum item relativo 
ao Acordo Coletivo, ficou impossível não abordar o as-
sunto, quando a empresa afirmou que mudou o mo-
delo de produção sem tratar nada com o SINTTEL. Por 
isso, fica o alerta aos trabalhadores: NADA desse mode-
lo teve a participação do Sindicato. Além de aumentar 
a cobrança, a empresa ainda adiou o pagamento por 
mais 30 dias, afirmando como se nada tivesse acon-
tecido. O SINTTEL não vai calar! A pressão da Direção 
do Sindicato na mesa só gera frutos com mobilização. 
Convocamos todos os trabalhadores para abordarem 
os assuntos e as repostas negativas da empresa nas 
reuniões semanais realizadas pelos coordenadores 
quando vierem as cobranças.

O terror que as algumas empresas sempre tentavam 
implantar contra os direitos trabalhistas, finalmente 
estão sendo colocados em prática com a nova Lei da 
Reforma Trabalhista. 

A empresa está duvidando da capacidade de mobili-
zação dos trabalhadores. Pensa que quem é desligado 
pode ser destratado, desrespeitado. NÁO! O SINTTEL-
-CE não concorda nem se calará. Continuará a defen-
der os trabalhadores da ativa e os desligados. 

O fato é que a prestadora não possui um espaço pró-
prio para fazer esse tipo de atendimento, que vem 
sendo feito em uma recepção, juntamente com a en-
trega de atestados, exames médicos (periódicos e de-
missionais) e qualquer outro tipo de licença. Ou seja, o 
trabalhador que irá fazer sua homologação fica total-
mente vulnerável para tratar de valores. Um risco a sua 
segurança. Ocorre também que esse pequeno espaço 
não possui se quer um banheiro, ficando a critério da 
empresa liberar ou não a entrada do ex-funcionário.

Infelizmente não dava para esperar outro tipo de 
postura da AeC, que sempre agiu de forma desrespei-
tosa com seus trabalhadores. Porém o ex-funcionário 

precisa entender que 
mesmo a AeC insis-
tindo nessa atitude 
de aplicar a nova Lei, 
a redação do Acordo 
Coletivo tem vigência 
de dois anos.

Outro fato que me-
rece a atenção dos 
trabalhadores que es-
tão sendo demitidos 
no mês de dezembro, 
é em relação a multa 
que a empresa tem que pagar ao funcionário desli-
gado, devido ao período de data base. Consta na CLT, 
não foi alterado pela nova Lei, dessa forma todos têm 
direito.

Independente de qualquer coisa, o SINTTEL-CE con-
tinuará apoiando, orientando e lutando pelo trabalha-
dor, mas é preciso que todos se conscientizem que so-
mente a união  nos fará forte. Tanto dos ativos quanto 
dos desligados.

Curtiu nossa Fanpage? Dê um LIKE! ;-)  - facebook.com/sinttel.cearaw w w . s i n t t e l c e . o r g . b r

NEGOCIAÇÃO SALARIAL HOMOLOGAÇÕES AEC

Depois de muitas dificuldades, a Comissão de Negociação SINTTEL/ FENATTEL conseguiu que a OI 
reajustasse os salários fora da data base e concedesse um abono que justificasse a correção fora do 
período (novembro). Tal fato é uma vitória conquistada pela força dos sindicatos, que conseguiram 
garantir os direitos e a manutenção dos benefícios por mais dois anos, mesmo sem ninguém saber 
o destino da empresa. É necessário deixar claro que o processo negocial ocorreu as vésperas da 
assembleia dos credores mais ativos no processo da Recuperação Judicial. O que nos faz reconhe-
cer o trabalho árduo e difícil desempenhado por nossos representantes nesse momento delicado.

Um aumento de 2% nos salários seria imperceptível na renda mensal, porém optou-se por um 
abono que ao contrário de experiências anteriores irá incorporar o INPC e na próxima data base o 
aumento será em cima do 1,73% do INPC deste ano. Pelo percentual do abono, está incluído au-
mento real de 1,09% em treze salários daqui a agosto de 2018. Em benefícios e salários indiretos o 
aumento real será maior.

A segunda maior operadora do país não considerou o cenário de baixa inflação muito menos os 
bons lucros obtidos. Muito pelo contrário, a empresa manteve a proposta ruim, pretende aplicar 
um modelo de PPR problemático e ainda quer mexer em garantias dos trabalhadores. Como se não 
bastasse a empresa, após insinuar uma negociação no final de novembro passou a tentar impor a 
assinatura de um acordo de escalas. Um processo que não teve conclusão por parte da Comissão 
de Negociação SINTTEL/FENATTEL. Pior ainda querer impor uma redação em dezembro/2017, com 
efeito retroativo a janeiro de 2015. Os trabalhadores é quem decidem o seu futuro. O SINTTEL-CE 
não assinou. Esse processo barrou a negociação do ACT 2017. Mas novo encontro está marcado 
para dia 3 de janeiro de 2018.

Foram necessárias sete reuniões e uma ameaça de paralisação, para que a Vivo pudesse entender 
que os trabalhadores não estavam de brincadeira em relação às propostas apresentadas pela em-
presa na Negociação do ACT 2017. As negativas nos encontros e na assembleia fizeram a operado-
ra ceder e avançar em alguns pontos importantes tais como: a manutenção da cesta básica para 
os trabalhadores de rede e técnicos de ADSL ainda como o reajuste de 1.73%, a locação de veículo 
que pulou de ZERO para 2% a partir jan/2018 entre outros. Onde, em 120 dias, um novo encontro 
ficou agendado para decidir um modelo de transição.

ALTOS LUCROS DAS OPERADORAS NÃO GARANTEM BOAS 
PROPOSTAS PARA TRABALHADORES

REFORMA TRABALHISTA 
VAI CUSTAR CARO AO
TRABALHADOR

EMPRESA DESRESPEITA E COLOCA EM RISCO SEGURANÇA 
DOS TRABALHADORES

NEGOCIAÇÃO SALARIAL PRESTADORAS SEGUEM MAUS EXEMPLOS 
DAS OPERADORAS

O SINDICATO JUNTO COM  VOCÊ. SINDICALIZE-SE!

Assembleia da Vivo na sede do SINTTEL-CE

FALA PRESIDENTE

CHARGE

“Enquanto você se esforça 
pra ser um sujeito normal”, 
como disse o Maluco Bele-
za, Raul Seixas, nos anos 70, 
as “tenebrosas transações” 
aconteciam e foram apon-
tadas e cantadas por Chico 
Buarque, no mesmo perío-
do, mesmo sob censura da 
Ditadura. Quer dizer, censura 
para quem era contra. Acor-
rupção lançada no ar nos 
dias atuais acinzentam nossa 
realidade e no faz refletir. Há 
quem chegue a pensar em 
desistir de ser brasileiro. Há 
quem pense que a corrup-
ção nunca existiu na história 
desse país.

Um pouco de esforço nos 
leva a tomar como referência 
um balanço conhecido dos 
acadêmicos e dos historiado-
res onde mostra a origem do 
patrimonialismo brasileiro: 
o livro de Raymundo Faoro, 
“O poder dos donos”. Lá se 
detalha o inicio das relações 
comerciais baixas levadas a 
cabo pelos agentes públicos, 
sob comando dos donos do 
poder. Que desde sempre, 
nunca foi o povo, os escravos, 
os trabalhadores livres, mui-
to menos as mulheres. Desde 
aquele tempo as transações 
comerciais entre o público e 
o privado já aconteciam de 
forma explicita. Embora nem 
todos soubessem o que e 
como eram realizadas.

A parte que sempre coube 
ao povo e aos trabalhado-
res foi – e permanecerá caso 
aceitemos, com essa nossa 
passividade – é nossa mão 
de obra e nosso “lombo” em 
troca de migalhas. Jamais o 
acesso a justiça, a saúde, a 
educação, aos serviços pú-
blicos. Enquanto para os do-
nos do poder tudo inclusive 
toda a administração pública 
para garantir seu poder. Para 
eles a eleição acontece para 
homologar o seu poder. E a 
história brasileira e mundial 
é repleta de fatos a demons-
trar isto.

Tomar o poder foi tentado, 
até os anos 50 pelas nações. 

Hoje o poder é do capital, 
dos banqueiros, do mundo 
financeiro. A exploração não 
é mais política. Os países não 
têm mais poder, é o dinheiro 
quem manda. É cena ficar fa-
lando do “ditador coreano” e 
seu míssel. Todos os interes-
ses são os dos banqueiros. 
São eles que dizem se o go-
verno vai gastar, onde, como, 
quanto, com quem e para 
quem.

E assim, o setor telecom 
acompanha o nível da polí-
tica econômica: patina lado 
a lado mais na decida que na 
possibilidade de se recuperar. 
O efeito da política econômi-
ca – inexistente – do governo 
Temer para o setor aumen-
tou a dificuldade da Oi, du-
rante o traumático processo 
de recuperação judicial, o 
que causa o aumento da ter-
ceirização e da precarização 
das condições de trabalho. 
Desde os trabalhadores das 
próprias operadoras, quanto 
os das prestadoras. Aumento 
de jornada, sem folga em fi-
nal de semana, com redução 
da remuneração salarial em 
conjunto com assédio moral 
para cumprimento de me-
tas absurdas e atender áreas 
quilometricamente abusivas 
são as frequentes reclama-
ções registradas e enfrenta-
das pelo SINTTEL em todo o 
Estado.
Mesmo nestas circunstân-
cias, os trabalhadores pas-
sam pelas manifestações 
gestadas pelo movimento 
sindical e popular sem co-
ragem de participar. Com 
medo de perder o emprego 
ruim e mal remunerado. É 
o preço do golpe pago por 
quem de nada usufruiu. Mas 
de nada adianta tentar “ser 
um sujeito normal” enquan-
to as “tenebrosas transações“ 
permanecem acontecendo. 
É preciso reação, ação, força, 
mas principalmente união.
Presidente
João Cezar Barbosa de Assis - 
SINTTEL–CE

Com a aplicação da Nova Lei Trabalhista, o trabalha-
dor passou a ser o principal alvo da tirania dos patrões. 
Esse alerta vem sendo dado há tempos pelo SINTTEL-
-CE, FENATTEL e CUT e a luta para que essa Lei não fosse 
aprovada foi intensa. Para se ter uma ideia a FENATTEL 
chegou a entrar com quatro ações no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) contra a Reforma Trabalhista, onde 
atualmente já existem, pelo menos, onze diretas de in-
constitucionalidade (Adins). Dentre estes processos um 
trata sobre a terceirização, outro da assistência jurídica 
gratuita e ainda há os que discutem especificamente o 
contrato de trabalho intermitente.

Diante desse total retrocesso, o SINTTEL-CE vem se 
adequando em diversas situações para reverter tal situ-
ação que vai desde a concordância do trabalhador até 
as cláusulas acertadas em convenção ou acordos.

Porém com a retirada do imposto sindical, o que a pri-
meira vista pode ser muito bom ao trabalhador, pois 
será menos um desconto em seus contra cheques, e é 
exatamente isso que os golpistas querem passar, para 
atingir diretamente a relação Sindicato X Trabalhador. 
Com isso, leva para longe o controle dos Sindicatos, 
desde o fim da obrigatoriedade de realizar ações quan-
to de fiscalizar, acompanhar e corrigir as homologações 
– tudo que os patrões querem.

Mas a luta sindical resiste e a união de trabalhadores 
e entidades garantiu a aprovação da portaria Nº 1.294 
de 28 de dezembro de 2017 do Ministério do Trabalho, 
prorrogando a obrigatoriedade das adequações previs-
tas na Portaria MTb 521/2016 para “a partir de 2 de maio 
de 2018” de modo a possibilitar a realização das arreca-
dações sindicais no primeiro quadrimestre e dar prazo 
para a conclusão das adequações necessárias ao novo 
modelo. Com isso, os sindicatos terão um novo prazo 
para se adequar as novas regras para fortalecer cada vez 
mais a luta.

Saiba mais em:  www.valor.com.br/legislacao/5238373/reforma-
-enfrenta-11-processos-no-supremo


