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Mais um ano chega ao fim, e o SIINTTEL-CE não 
poupou esforços para defender os trabalhadores 
de TeleCom. Para isso, diversas atividades foram 
pensadas e executadas a fim de mobilizar e forta-
lecer a categoria.

03/01 – Esclarecimento da nova proposta da AeC 
sem VR e PPR;
13/01 – Ato em frente as empresas de teleatendi-
mento para esclarecer falta de interesse nas ne-
gociações;
19/01 – Participação na Convenção/ ACT 2017 
em SP;
20/01 – Nota de repúdio contra as informações 
falsas dadas pela AeC;
23/01 – Palestra de apresentação do Sindicato na 
Contax;
24/01 – Dia de Mobilização Nacional nas Empre-
sas de Teleatendimento tirada pela FENATTEL;
26/01 – Sem querer pagar PLR e VR, negociações 
da AeC é suspensa;
01/02 – Negada proposta apresentada em mais 
uma rodada de negociações das empresas de te-
leatendimento;
02/02 – Ação sindical na AeC, em Juazeiro do Nor-
te, para esclarecer sobre negociações;
02/02 – SINTTEL-CE e FENATTEL manifestam re-
púdio contra empresas de Teleatendimento que 
desrespeitam  seus trabalhadores 
03/02 – Coleta de proposta para pauta de reivin-
dicações da Campanha Salarial 2017 – Prestado-
ras de serviço;
07/02 – Mobilização dos trabalhadores de Telea-
tendimento para o Dia Nacional de Luta;
08/02 – Participação das negociações da AeC na 
Superintendência Regional do Trabalho em Jua-
zeiro do Norte; 
09/02 – Dia Nacional de Mobilização;
10/02 – Mobilização dos trabalhadores da AeC 
para assembleia;
10/02 – Seminário sobre CIPA no SINTTEL-CE;
12/02 – Assembleia de apreciação da nova pro-
posta dos trabalhadores da AeC; 15/02 – Partici-
pação na reunião de negociação dos telecentros;
15/02 – Informações sobre o ACT e o PPR 2016 dos 
trabalhadores da Claro;
17/02 – Reunião com a Contax para tratar sobre a 
proposta apresentada;
17/02 – Denúncia contra a Easy Centerpelo não 
cumprimento da CCT 2016;
21/02 – Confirmação da mediação na SRTE com 
Contax e Atento para negociação de proposta;
21/02 – Assembleia das telefonistas aprova Con-
venção 2017;
23/02 – Comunicado aos trabalhadores da Vivo 
sobre o pagamento do PPR 2016;
24/02 – Cobrança do PPR dos trabalhadores da 
Claro;
02/03 – Participação na audiência de mediação 
no SRTE com a Contax e mobilização dos traba-
lhadores;
03/03 – Mobilização dos trabalhadores da Con-
tax e Atento para melhorar proposta apresentada 
pelo Sinstal;
04/03 – Nota de apoio a morte da Dandara;
06/03 – SINTTEL-CE apoia luta contra LGBTFobia;
08/03 – Campanha do Dia da Mulher;
08/03 – Sinttel´s CE, PE, RJ, BA, RN participam de 
reunião com Sinstal  e representantes da Contax 
e Atento; 
13/03 – Trabalhadores da OI aprovam, em assem-
bleia, Placar 2017;

14/03 – Trabalhadores da Rede Conecta apro-
vam, em assembleia, pauta de reivindicação do 
Acordo 2017;
18/03 – Divulgada nova proposta do Sinstal para 
os trabalhadores da Contax;
20/03 – SINTTEL-CE se coloca contra proposta do 
Sinstal para os trabalhadores da Contax, por ha-
ver perdas;
22/03 – Assembleia com trabalhadores da Contax 
que aprovou proposta apresentada pelo Sinstal;
29/03 – Participação na reunião com a Rede Co-
necta sobre o PPR 2017, escalas e horas extras;
01/04 – Participação no ato contra a Lei da Ter-
ceirização 
04/04 – Comunicado do pagamento da PLR 2016 
para os desligados da Contax;
18/04 – Formação da lista com o nome dos traba-
lhadores para participar da Comissão do Lanche;
27/04 – Convocação para no ato Brasil em Greve 
que aconteceu em Fortaleza e Juazeiro do Norte;
28/04 – Participação no ato Brasil em Greve que 
aconteceu em Fortaleza e Juazeiro do Norte;
30/04 – Festa do Trabalhador;
04/05 – Participação na rodada de negociação 
para renovação da Convenção 2017 da Rede 
Conecta;
10/05 – Início da Campanha dos Dia das Mães;
10/05 – Participação em mais uma rodada de ne-
gociação para renovação da Convenção 2017 da 
Rede Conecta;
15/05 – SINTTEL-CE faz denúncia de dívidas per-
doada pelo governo de bancos e empresas de 
Telecom;
17/05 – Participação na reunião de negociação 
da PPR 2017 da Claro;
17/05 –  Convocação de assembleia dos trabalha-
dores da Rede Conecta 
18/05 – Apoio a Campanha de Combate ao Abuso 
e exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
19/05 – Aposentados da TeleCeará participam de 
café da manhã com informações sobre processo;
22/05 – Divulgação de nova decisão sobre o pro-
cesso “Café da Manhã” da TeleCeará;
24/05 – Ocupação em Brasília contra a Reforma 
Trabalhista;
29/05 – Participação no ato em Brasília contra a 
Reforma Trabalhista;
30/05 – Convocação de trabalhadores da Rede 
Conecta para apreciação de nova proposta do 
ACT 2017;
01/06 – SINTTEL-CE faz denúncia de assédio mo-
ral contra Ezentis devido a alteração na jornada 
de trabalho;
05/06 – SINTTEL-CE conquista avanços para su-
pervisores de campo da Vivo
08/06 – Participação dos SINTTEL´s CE, RN e PE na 
reunião que discutiu alteração unilateral da jor-
nada de trabalho na Ezentis;
10/06 – Participação na 13º Plenário/ Congresso 
Extraordinário da CUT-Ce;
12/06 –  Convidado pela vereadora Eliana Gomes, 
SINTTEL-CE participa sobre implantação da Casa 
da Mulher, em Fortaleza;
22/06 – Assembleia com trabalhadores da Rede Co-
necta, aprova proposta melhorada pelo SINTTEL-CE;

27/06 – Participação na 18ª Parada pela Diversi-
dade Sexual em Fortaleza;
29/06 – Ações, durante a semana, para atender e 
informar o trabalhador da AeC;
30/06 – Participação em reunião da Comissão do 
Lanche na AeC, em Juazeiro do Norte;
30/06 – Participação em movimento de greve, em 
Fortaleza e Juazeiro do Norte;
03/07 – SINTTEL-CE denuncia AeC por descumprir 
NR17
07/07 – Café da manhã para os trabalhadores R2 
e Icatel com informes sobre o ACT 2017;
07/07 – Convocação dos trabalhadores da Claro 
para assembleia de reivindicações para campa-
nha salarial 2017;
12/07 – Participação na Campanha Traidores do 
Ceará, que votaram a favor da Reforma Traba-
lhista no Senado;
16/07 – Festa do Trabalhador Telefônico;
18/07 – Por falta de pagamentos,  trabalhadores 
da Protele decidem pela greve;
18/07 – Divulgação sobre a Consulta pública para 
redução dos salários de senadores e deputados;
20/07 – Mobilização dos trabalhadores da PRO-
TELE para deliberar greve;
20/07 – Divulgação de Nota de Apoio a CUT e seus 
trabalhadores vítimas de um assalto em sua sede, 
em Fortaleza;
23/07 – SINTTEL-CE participara do ato pelas Dire-
tas Já em João Pessoa - PB;
23/07 – Faz assembleia com trabalhadores da 
PROTELE para deliberar greve;
27/07 – SINTTEL-CE denuncia OI por persistir em 
perseguir trabalhadores do processo do “Café da 
Manhã”; 
27/07 – SINTTEL-CE não concorda com decisão 
dos trabalhadores da Aec, em relação a greve de 
2016, devido as perdas; 
02/08 – Início da coleta de assinatura dos traba-
lhadores da AeC para abertura de processo con-
tra a empresa que tentou burlar o feriado do dia 
22 de julho;
04/08 – SINTTEL-CE participa da reunião com o 
Stein (ACT 2017);
04/08 – SINTTEL-CE participa de reunião do SINS-
TAL, em São Paulo, para renovação da Conven-
ção Data Base das prestadoras;
08/08 – SINTTEL-CE participa de apoio a luta de de-
fesa aos trabalhadores, junto com outras entidades;
10/08 – Assembleia na Master (ACT 2017/ 2018);
11/08 – Coleta de assinatura dos trabalhadores da 
AeC para abertura de processo contra a empresa 
que tentou burlar o feriado do dia 22 de julho;
18/08 – Mobilização para apresentação de pro-
posta da negociação das empresas prestadoras 
de internet;
18/08 – Convocação dos trabalhadores da Rede 
Conecta para assembleia (Proposta PPR 2017);
21/08 – SINTTEL vai a Master para esclarecer dú-
vidas sobre o ACT;
22/08 – Convocação dos trabalhadores de Pres-
tadoras para assembleia para apreciação da pro-
posta para convenção 2017;
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29/08 – Convocação dos trabalhadores da OI 
para assembleia da proposta do ACT 2017;
29/08 – SINTTEL-CE participa do Congresso da 
CUT em São Paulo;
05/09 – Repúdio da perseguição aos trabalha-
dores da Oi;
05/09 – Campanha contra o impedimento dos 
trabalhadores da Rede Conecta, em participar 
de assembleia;
06/09 – Campanha contra demissão de trabalha-
dor da Vivo filiado e os altos lucros da empresa;
14/09 – SINTTEL-CE presente na reunião da Cla-
ro, em São Paulo, sobre ACT 2017;
15/09 – Trabalhadores da Engeset aprovam PPR 
2016, diferença de férias e CCT 2017;
19/09 – Campanha contra homofobia; 
22/09 – Encontro Coletivo das Mulheres da CUT 
CE na sede do SINTTEL-CE;
22/09 – Dirigentes se reúnem para discutir con-
juntura, temas e ações direcionadas às lutas;
22/09 – Início da Campanha de Coleta de assi-
naturas nas empresas prestadoras para a Cam-
panha pela Anulação da Reforma Trabalhista;
27/09 – Participação dos dirigentes no I Seminá-
riosobre Proteção Jurídico-Sindical;
27/09 – Ato em frente ao prédio da Vivo contra 
o travamento das negociações e demissão de 
delegado sindical;
29/09 - Coleta de assinaturas na Atento para a 
Campanha pela Anulação da Reforma Trabalhista;
29/09 – Mobilização para a assembleia com os 
trabalhadores da AeC;
01/10 – Início da Campanha Outubro Rosa;
02/10 – Ação contra a Ezentis que descumpre 
Legislação de Segurança;
04/10 – Produção da ação do Outubro Rosa;
05/10 – Divulgação do esclarecimento da Fenat-
tel em relação a situação da Oi para seus traba-
lhadores;
06/10 – Convocação dos trabalhadores da Pro-
tele para assembleia;
09/10 – Ação Outubro Rosa na LIQ/ Contax;
11/10 – Assembleia da Engeset para aprovação 
do ACT 2017;
11/10 – Divulgação da proposta / reajuste zero 
da Claro e Tim;
18/10 – Assembleia da Protele para aprovação 
do ACT 2017;
19/10 – Divulgação da proposta / reajuste zero 
da Vivo;
23/10 - Coleta de assinaturas nas empresas pres-
tadoras para a Campanha pela Anulação da Re-
forma Trabalhista, juntamente com a CUT;
25/10 – Sinttel-Ce cobra mais segurança para 
os trabalhadores da Claro, devido ao arromba-
mento do caixa eletrônico que fica no prédio da 
antiga Embratel;
26/10 – Ação contra os Deputados Federais que 
votaram a favor da Reforma Trabalhista;
01/11 – Início da Campanha Novembro Azul 
contra o câncer de próstata;
03/11 – Nota de repúdio contra autoritarismo de 
coordenadora da LIQ/ Contax;
07/11 – Divulgação de notícias sobre as Nego-
ciações com as operadoras;
07/11 – Palestra sobre a saúde do trabalhador e 
Seminário sobre Reforma Trabalhista e Jurispru-
dência (Sinttel-Ce);
10/11 – Dia de paralisação e luta contra a Refor-
ma Trabalhista;
13/11 – Apresentação da nova proposta da Tim;
17/11 – Esclarecimento sobre a suspensão das 
homologações da LIQ/ Contax;
24/11 – Orientação para trabalhador negar 
nova proposta da Vivo.
01/12 – Retomada das homologações da LIQ/
Contax;
04/12 – Divulgação da proposta final da Vivo e 
convocação de assembleia;
06 /12 – Assembleia dos trabalhadores da Vivo 
– ACT 2017;

13/12 – Divulgação referente aos pagamentos 
dos retroativos das prestadoras;
16/12 – Confraternização dos Associados;
26/12 – Início das negociações do Acordo Coleti-
vo Trabalhista 2018 da AeC;
31/12 – Ação Jurídica para os teleoperadores 
dispensados pelo Samu. 


