
 
Fortaleza, 18 de maio de 2018 

 
 

 
(Pág:  1) 

) 

ELEIÇÃO SINTTEL 2018 

COMISSÃO ELEITORAL É ELEITA POR UNANIMIDADE  

 

Quase duzentos trabalhadores de Telecom, de diversos locais de trabalho, estiveram presentes 
na sede do SINTTEL-CE, na noite do último dia 17 de maio, participando da assembleia de lançamento 
da eleição para a nova diretoria do sindicato. 

Na ocasião, os trabalhadores elegeram por unanimidade a Comissão Eleitoral, formada por 
representantes das duas chapas inscritas, bem como um representante da Central Única dos 
Trabalhadores – CUT como coordenador do pleito eleitoral para o quadriênio 2018-2022. 

A Comissão Eleitoral será representada pelos seguintes nomes e terão as respectivas funções: 
 

 Hernesto Luz (CUT) – Coordenador da eleição; 

 José Ribamar Ribeiro Freitas – Representante Chapa 1 – União e Luta; 

 Adolfo José Carneiro Campos – Representante Chapa 2. 
 

Todos os representantes acima foram eleitos por consenso das chapas inscritas. 
 
As eleições para a nova diretoria do SINTTEL-CE acontecerão nos próximos dias 11 e 12 de 

junho e os trabalhadores SÓCIOS poderão votar em seus locais de trabalho (Fortaleza e Juazeiro do 
Norte), sede do sindicato e itinerantes. 
 

CONTATOS:  
Site: sinttelce.org.br Whatsapp: (85) 987392978 
Celular: (85) 987392973 Email:sinttelresponde@sinttelce.org.br 
Facebook: /sinttel.ceara #VocênoSinttelCe 

http://www.sinttelce.org.br/
http://www.sinttelce.org.br/
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Contribuição Sindical 

Entenda qual a sua importância na construção de um sindicato 
forte e atuante  

 
Por ser uma entidade que tem como objetivo 

principal a defesa dos interesses econômicos, 
profissionais, sociais e políticos de uma categoria, o 
sindicato tem um importante papel social. É ele que 
negocia salários, estabelece acordos coletivos e 
busca melhorias nas condições de trabalho da 
categoria que representa.  

Um movimento sindical forte é essencial para a 
organização coletiva da sociedade civil e para a 
defesa dos princípios éticos e democráticos dos 
trabalhadores. Porém o que era temido por muitos e 
que foi alertado pelo SINTTEL/ CUT/ FENATTEL, há 
mais de um ano, virou realidade desde o último dia 11 

de novembro, quando a Lei 13.467/ 2017 passou a orientar as relações entre empregados e 
empregadores no Brasil. Bem diferente do que as belas campanhas publicitárias vêm dizendo, a tal 
mudança proposta pelo governo golpista de Michel Temer tem como principal objetivo retirar direitos 
dos trabalhadores e aumentar benesses para as empresas. 

Portanto é o sindicato que luta pela ampliação dos benefícios ao trabalhador e acaba estendendo 
sua ação sobre as próprias necessidades das famílias de seus representados. Outro fator muito 
importante também é que toda vez que um sindicato negocia com uma categoria patronal, as 
vantagens obtidas da negociação não ficam restritas aos seus associados: por força de lei, elas são 
estendidas a todos os profissionais que fazem parte da mesma categoria, mesmo que não sejam 
sindicalizados. 

Mas sem investimentos nada disso seria possível. É por isso, que todo trabalhador,  
sindicalizado ou não, recolhe, uma vez por ano, a chamada Contribuição Sindical. Ela serve para 
manter e fortalecer o Sindicato, e para garantir que ele 
continue exercendo o seu papel. 

Porém, ainda há quem pense que o imposto sindical é um 
desconto sem fundamento. O que se trata de um pensamento 
muito equivocado. Mesmo assim, o SINTTEL-CE irá respeitar 
o direito de oposição, concedendo o prazo elástico de 10 
(dez) dias para quem queira retirá-lo de seu contra cheque, 
caso haja acontecido.  Para isso, basta redigir uma carta de 
próprio punho encaminhando a representação sindical na sua 
localidade. 

 
Em sua história, o SINTTEL-CE se destaca pelas suas lutas e vitórias conquistadas, pois sempre 

priorizou em ser um sindicato atuante e forte produzindo resultados positivos em defesa dos direitos 
dos trabalhadores em Telecomunicações do Ceará. Filiado a CUT e a FENATTEL, a atual gestão 
(2014 -2018) intensifica as ações para a melhoria de vida e trabalho da categoria que representa, tanto 
na capital quanto no interior do Estado. Assim, o sindicato segue sua proposta de unificar cada vez 
mais a luta, para fortalecer o movimento. Filie-se! Sua participação é muito importante. 
 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 


