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PRESTADORAS

FICA A DICA

VIVO

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

APAGÃO NA LIQ

“Parecia um � lme de terror”, foi 
exatamente assim que muitos tra-
balhadores descreveram o caos que 
se instalou no prédio da LIQ/ Contax 
durante o apagão que ocorreu no úl-
timo dia 21 de março. O fato é que, 
sem nenhuma estrutura adequada 
para manter funcionando, a presta-
dora resolveu obrigá-los a permane-
cerem trabalhando com a justi� cativa 
de que a energia voltaria e com isso, 
as atividades seriam normalizadas.

Essa infeliz decisão, além de gerar 
a revolta de quem estava presente 
serviu de denúncia no Ministério Pú-
blico do Trabalho, sendo acatada de 
imediato diante a gravidade da situ-
ação, o que também chamou a aten-
ção da imprensa local. 

Ocorre que o SINTTEL-CE esteve 
presente na LIQ, representado pelos 
diretores de base, que por diversas 
vezes solicitaram a liberação dos tra-
balhadores, pois já havia a informação 
que o apagão estava acontecendo em 
várias cidades do Norte e Nordeste, ou 
seja, o problema era bem maior e não 
seria resolvido de imediato.

Porém, por decisão da diretoria, 
gerentes e coordenadores ordena-
vam que os trabalhadores permane-
cessem em seus locais de trabalhos, 
pois havia um gerador que mantinha 
apenas os computadores funcio-
nando e nada mais.  Alertados pelos 
representantes do sindicato que já 
havia várias pessoas passando mal, 
inclusive uma gestante e um caso de 
convulsão, a ordem grotescamente 
foi mantida.

O SINTTEL-CE irá apoiar o traba-
lhador no que for necessário. Seja 
de forma jurídica, acompanhando a 
denúncia feita no Ministério do Tra-
balho, seja em ações pontuais, para 
que situações como estas não voltem 
mais acontecer. 

Decisão desastrosa da empresa,
gera denúncia no MPT e repercussão na imprensa

Diante dessa situação, o SINTTEL-CE solicitou junto a LIQ, 
que todos os trabalhadores liberados no dia do apagão e 
os que não trabalharam no período da madrugada tenham 
sua jornada abonada. Portanto, � que atento aos descontos 
indevidos no seu contracheque.

Negociação da CCT tem início com muito blá blá blá e poucas 
ações das empresas 

Com proposta negada, mobilização dos trabalhadores é 
con� rmada 

As prestadoras resolveram seguir os exemplos 
de suas operadoras e di� cultar as negociações 
para a Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2018/ 
2019, tentando piorar o que já era ruim. 

Foi exatamente isso que ocorreu na reunião 
que aconteceu em São Paulo, no dia 6 de abril. 
Representantes da Sinstal (Sindicato Patronal), 
juntamente com representantes das empresas, 
do SINTTEL-CE e da Comissão de Negociação da 
FENATTEL (representantes dos trabalhadores das 
regiões Norte e Nordeste) estiveram debatendo e 
deliberando sobre a pauta de reivindicações visan-
do a renovação da CCT para 2018 e 2019.

João Cezar Barbosa, presidente do SINTTEL-CE, 
presente no encontro, exigiu o comprimento por 
parte das empresas de tudo que consta na CCT 
atual até o � nal do processo de renovação. “Com a 
nova Lei trabalhista, não existe mais essa garantia, 
portanto foi necessário colocar na ata para que a 
mesma fosse cumprida”, � naliza o presidente.

EZENTIS – Reunião com a Vivo em maio discutirá condições das antenas da operadora;

R2 – ACT atrasado. Pagou retroativos em abril. Negociação 2018 ainda não iniciou;

ALGATECH/ENGESET – Escala ainda gera reação e os trabalhadores ainda não aceitam a 
proposta de alterar a escala.

Como tudo aconteceu 

Com o início do apagão às 15h45, 
os representantes do SINTTEL-CE que 
se encontravam dentro da LIQ, deram 
início à conversa com coordenadores 
e gerentes para saber como seria o 
procedimento caso a falta de energia 
fosse prolongado. Para a surpresa, a 
ordem era permanecer as atividades 
já que os computadores mantinham-
-se funcionado. 

O tempo passava e a situação só 
piorava, pois o ambiente tornava-se 
cada vez mais impróprio para o tra-
balho. Fato que só comprova que a 
prestadora não está nem aí com o tra-

balhador. Diante do caos total que 
se instalou na LIQ, somente três ho-
ras depois, que a ordem de evacuar 
o prédio veio dos diretores. 

É lamentável esse tipo de pos-
tura de uma empresa. Colocar em 
risco a vida das pessoas É CRIME! E 
isso não é brincadeira. Os trabalha-
dores precisam estar junto do sin-
dicato nessa luta. O SINTTEL-CE irá 
levar a frente e tomar todas as pro-
vidências possíveis e cabíveis para 
exigir que a LIQ seja responsabiliza-
da pelos maus causados.

O prejuízo será de R$ 949,67. 
É isso mesmo! Esse é o valor que 
será retirado dos trabalhadores, 
caso a proposta apresentada pela 
Vivo seja aprovado. Essa diferença 
corresponde ao novo valor que a 
empresa quer pagar como adicio-
nal para dirigir veículos. Ou seja, os 
trabalhadores deixarão de receber 
os atuais R$ 1.224,00 para receber 
apenas R$ 274,33. Um verdadeiro 
absurdo!

Para quem não sabe, o valor 
recebido é destinado para custe-

ar o aluguel do veículo, algo que 
é pago desde antes da compra da 
GVT pela Telefônica. Porém, com a 
ideia da operadora de ter uma frota 
própria esse custo cairia para  qua-
se um quarto do valor atual.

Com isso, os representantes 
dos SINTTEL´s (CE, BA, RJ,MS, SC, 
SP, GO, PE, MT, ES, AC, RO e TO) 
disseram NÃO para essa proposta 
vergonhosa e reivindicaram que a 
empresa incorporasse o valor de 
R$ 1.224,00 aos salários dos traba-
lhadores. Como a proposta sindical 

foi rejeitada, porém  também não 
foi apresentado avanço, uma nova 
rodada de negociação � cou agen-
dada ainda para maio.

Diante disso, a palavra de ordem 
é mobilizar a categoria em todo o 
país. Atividades serão realizadas 
como forma de pressionar a Vivo. 
Portanto, é muito importante a 
participação de todos no engaja-
mento na luta junto ao SINTTEL. A 
HORA É AGORA E JUNTOS SOMOS 
MAIS FORTES! 

Veja mais em:     www.sinttelce.org.br     ou     facebook.com/sinttel.ceara     FILIE-SE!
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OPERADORASVITÓRIA DO SINTTEL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Ataques, assédio e até crime por ação sindical resumem as 
operadoras no CE

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

O SINDICATO JUNTO COM  VOCÊ. SINDICALIZE-SE!

Por ser uma entidade que tem 
como objetivo principal a defesa 
dos interesses econômicos, pro� s-
sionais, sociais e políticos de uma 
categoria, o sindicato tem um im-
portante papel social. É ele que ne-
gocia salários, estabelece acordos 
coletivos e busca melhorias nas 
condições de trabalho da catego-
ria que representa. 

Um movimento sindical forte é 
essencial para a organização co-
letiva da sociedade civil e para a 
defesa dos princípios éticos e de-
mocráticos dos trabalhadores. Po-
rém o que era temido por muitos 
e que foi alertado pelo SINTTEL/ 
CUT/ FENATTEL, há mais de um 
ano, virou realidade desde o últi-
mo dia 11 de novembro, quando 
a Lei 13.467/ 2017 passou a orien-
tar as relações entre empregados 
e empregadores no Brasil. Bem 
diferente do que as belas campa-
nhas publicitárias vêm dizendo, a 
tal mudança proposta pelo gover-
no golpista de Michel Temer tem 
como principal objetivo retirar di-
reitos dos trabalhadores e aumen-
tar benesses para as empresas.

Portanto é o sindicato que luta 
pela ampliação dos benefícios ao 
trabalhador e acaba estendendo 
sua ação sobre as próprias neces-
sidades das famílias de seus repre-
sentados. Outro fator muito impor-
tante também é que toda vez que 
um sindicato negocia com uma 
categoria patronal, as vantagens 
obtidas da negociação não � cam 
restritas aos seus associados: por 
força de lei, elas são estendidas a 
todos os pro� ssionais que fazem 
parte da mesma categoria, mes-
mo que não sejam sindicalizados.

Mas sem investimentos nada 
disso seria possível. É por isso, que 
todo trabalhador, sindicalizado ou 

Mesmo com tantas di� culdades impostas pelas operadoras, o SINTTEL-CE segue � rme como representante 
dos trabalhadores cearenses. Porém é necessário que todos entendam sua importância na luta, pois a situação 
não está nada fácil diante da aprovação da nova Lei trabalhista. Com isso, as operadoras vêm fazendo questão 
de seguir a risca as novas mudanças propostas pelo governo golpista de Michel Temer. Veja a realidade dos tra-
balhadores de cada empresa abaixo:

Apesar do pagamento do Placar de R$ 2,99 salários, resta expectativas sobre a divulgação 
do furo de contabilidade de 6 bilhões de reais para o Placar de 2018, a empresa continua 
o assédio contra os reintegrados. O SINTTEL-CE enviou e-mail para a operadora e para a 
FENATTEL, denunciando o crime por ação sindical por bloquear acesso aos prédios da O, 
no Ceará;

MAIS UM IMPASSE GERADO PELA CLARO! Após a fi nalização da negociação do ACT 
2017, com todo o transtorno causado pela inclusão de acordos no processo ainda indefi -
nidos na Comissão de Negociação FENATTEL, como o de Escalas, o de PPR, mais um 
ressurge. Agora trata-se do Aditivo aos acordos para a garantia da representatividade dos 
trabalhadores da NET. Desde 2015 o SINTTEL-CE vem gerando contatos, abordando os 
trabalhadores, realizando reuniões, assembleias e encaminhando as demandas dos traba-
lhadores junto à empresa. 

1. O que fi cou acertado com a empresa após o fechamento do ACT2017, em reunião ocor-
rida em São Paulo foi a geração de um Aditivo ao Acordo aprovado pelas assembleias na 
CLARO;

2. Ocorre que, em reunião em Fortaleza, em Abril, para negociação do PPR 2018, a em-
presa apresentou uma minuta cheia de problemas. Especifi camente em relação ao piso 
salarial, que a CLARO quer o salário mínimo – diferente o que tem em nosso acordo -, e da 
periculosidade, que a empresa quer se livrar do pagamento.

3. Os dois itens geraram bastante discussão, a ponto de interferir na negociação do PPR 
2018. Sem defi nição, o problema está agora em discussão nacional onde todos rebatem e 
não aceitam essa postura da empresa. O SINTTEL-CE não concorda nem assina esse tipo 
de redação para prejudicar os trabalhadores; 

Mais uma tentativa da empresa em acabar com os carros locados dos trabalhadores, mes-
mo sendo negociado na renovação do Acordo Coletivo. O que resultou em uma reação 
nacional a mais esse ataque. (mais informações na pág.: 06); 
SAÚDE – Em resposta ao SINTTEL-CE, a empresa acenou com reunião em Fortaleza 
(16/05), para discutir as péssimas condições das estações e antenas da operadora no Ceará;

Recém instalada no Ceará e parceira da Angola Cables em mais um cabo submarino que 
liga Fortaleza a África e a Europa – SINTTEL-CE tem agenda dia 23 de maio, com a empre-
sa, para discutir e negociar Acordo Coletivo para os trabalhadores selecionados na capital 
cearense. 

Trabalhadores da AeC, 
agora podem optar por 
homologação no sindicato

FALA PRESIDENTE

CHARGE

Em meio às turbulências 
políticas e econômicas dos 
últimos quatro anos, os tra-
balhadores permanecem 
na fronteira entre a explora-
ção, a sobrevivência e a falta 
de perspectiva. As retiradas 
de direitos impostas por 
um governo ilegítimo, em 
paralelo a continuidade do 
crescimento da exploração 
por parte das empresas, 
tem levado todos e todas 
aos limites extremos. Tra-
balhadores estão em mani-
festações contra a bagunça 
em que se transformou o 
pais em meio a denúncias 
de corrupção, passividade 
de boa parte da população 
e menor ação do judiciário 
e maior da polícia.

O aumento da violência 
é consequência da queda 
do poder de compra e da 
diminuição da renda de to-
dos, porém, na contra mão 
dessa triste realidade, há 
concentração de aumentos 
salariais nas mãos de uma 
minoria. No nosso setor é 
igual. Alguns diretores e 
gerentes são remunerados 
em valores muito superio-
res ao que a imensa maioria 
recebe. E são remunerados 
para conter as reações des-
sa maioria que precisa, mais 
que nunca, dos sindicatos, 
mesmo essa necessidade 
não ser consciente em mui-
tos.

A Diretoria do SINTTEL-
-CE, FENATTEL, CUT e os 
movimentos sociais têm in-
sistido na busca de melho-
res condições e na tentativa 
de ampliar o acesso às in-
formações de interesse dos 
trabalhadores. Sabemos 
que há grande manipula-
ção dessas informações por 
parte dos grandes veículos 
de mídias. Mas infelizmen-
te, são eles que chegam à 
casa dos trabalhadores com 
maior espaço que o boletim 
do SINTTEL-CE. A manuten-
ção do emprego é sempre o 
primeiro objetivo de todos, 
mas não podemos permitir 

que isto seja posto como 
chantagem como muitas 
empresas praticam. A dig-
nidade, o respeito, o amor 
próprio são muito maiores 
que a di� culdade de união.

De um lado, as empre-
sas do teleatendimento 
enrolam os trabalhadores 
sem cumprir o acordo as-
sinado por elas, há menos 
de 1 ano, onde chegam até 
atacar a vida humana. Já 
as operadoras reduzem o 
valor de contrato das suas 
prestadoras que transferem 
a pressão aos trabalhadores 
com jornadas excessivas, 
bancos de horas absurdos e 
assédio moral em alto grau 
e, até, descumprimento da 
legislação, pondo em risco a 
vida de muitos. Tudo graças 
à famigerada nova Reforma 
Trabalhista que busca ani-
quilar os sindicatos.

A Campanha Salarial das 
empresas prestadoras de 
serviços de rede em abril 
está em inicio neste cená-
rio. Em ano de eleições ge-
rais conturbadas por um 
governo sem credibilidade, 
imerso em denúncias que 
insiste em permanecer no 
comando do país. O SINT-
TEL-CE alerta aos traba-
lhadores: antes de decidir 
seu voto, pesquise e veja 
quem fez algo ao seu favor 
ou contra. Há diversas pu-
blicações sobre a atuação 
de deputados, senadores, 
etc. A eleição ainda está 
longe, mas todos precisam 
de muitas informações an-
tes que seja tomada uma 
decisão. A assembleia que 
aprova ou nega nosso acor-
do vale por um ano, mas os 
eleitos � carão lá por quatro 
ou oito anos. E o que eles 
decidem, mexe sim no bol-
so de todos!

Presidente

João Cezar Barbosa de 
Assis - SINTTEL–CE

Não foi fácil e muitos trabalhadores sentiram na 
pele os efeitos na mudança da nova reforma traba-
lhista. O fato é que, quem foi desligado a partir de 
novembro do ano passado da AeC, não podia contar 
mais com o apoio e a presença do SINTTEL-CE para 
conferir suas contas no ato da demissão.

Diante disso, muitas reclamações e denúncias co-
meçaram a chegar, principalmente quem tinha cer-
teza de erros. Porém, com as negociações do Acordo 
Coletivo Trabalhista (ACT), o Sindicato garantiu para 
o trabalhador mais esse benefício. Uma vitória, já que 
a empresa se negava a aceitar essa condição. Veja 
abaixo como o trabalhador deve proceder a partir 
de agora:

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) 
intensi� ca 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 uni� car cada vez mais a luta, 
para fortalecer o movimento. 
Filie-se! Sua participação é 
muito importante, pois JUNTOS 
SOMOS MAIS FORTES!

• A presença do SINTTEL-CE no ato da 
homologação é uma opção do trabalhador;

• Caso queira, será que ser feito o pedido no 
ato do desligamento;

• Essa opção só vale para trabalhadores com 
mais de 1 ano de serviço.

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 des-
conto sem fundamento. O que 
se trata de um pensamento mui-
to equivocado. Mesmo assim, o 
SINTTEL-CE irá respeitar o direito 
de oposição, concedendo o pra-
zo elástico  de 10 (dez) dias para 
quem queira retirá-lo de seu con-
tra cheque, caso haja acontecido.  
Para isso, basta redigir uma carta 
de próprio punho encaminhan-
do a representação sindical na 
sua localidade.

O SINDICATO JUNTO COM  VOCÊ.
SINDICALIZE-SE!

www.sinttelce.org.br

s i n t t e l r e s p o n d e @ s i n t t e l c e . o r g . b r
Fixos: (85) 3281-6222/ 3109-3230

Celular (85) 987392973 |  Whatsapp (85) 987392978


