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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Sinttel Bahia é referência
nacional na luta em defesa
dos trabalhadores telefônicos
O Sinttel Bahia é um Sindicato
forte, representativo, que atuou
em momentos significativos
para a categoria. O Sindicato
teve um papel importantíssimo
na fundamentação do
documento que deu origem
à Comissão Parlamentar de
Inquérito – CPI da Telefonia,
instaurada pelo então deputado
estadual Joseildo Ramos,
na Assembleia Legislativa
da Bahia. A colaboração
do Sindicato foi importante
para apuração da qualidade
dos serviços prestados e das
condições de trabalho dos
empregados e empregadas
das operadoras de telefonia
que atuam em nosso estado.
Como resultado da CPI,
mais investimentos foram
direcionados para o setor,
com ampliação da tecnologia e
melhoria da cobertura.
Mesmo sob forte ataque,
o Sinttel, os fóruns e
organizações sociais
que atuam em defesa do
trabalhador mantiveramse firmes contra a retirada
de direitos e as reformas

Trabalhista e Previdenciária.
Atualmente o Sindicato
participa das discussões do
Fórum de Proteção ao Meio
Ambiente – Forumat, do Fórum
Baiano de Aprendizagem –
Fobap e do Conselho Estadual
da Juventude – Cejuve. Nos
últimos anos mantivemos
as parcerias com o Centro
Estadual de Referência em
Saúde do Trabalhador –
Cesat, com o Departamento
de Medicina Ocupacional da
Universidade Federal da Bahia
e com a Fundacentro.
O Sindicato também
tem provocado órgãos
governamentais como a
Superintendência Regional do
Trabalho- SRT, o Ministério
Público do Trabalho – MPT e o
Tribunal Regional do Trabalho
– TRT5 para participar das
negociações com as empresas
do setor de telecomunicações
com o objetivo de garantir os
direitos dos trabalhadores.
Ampliamos a participação
do Sinttel na Federação
Nacional dos Trabalhadores em
Telecomunicações – Fenattel,
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com a minha nomeação
como membro da Executiva
e como coordenador
nacional do teleatendimento
e de rede. Na Central
Única dos Trabalhadores –
CUT Bahia, maior central
sindical da América
Latina, a nossa dirigente,
Edla Rios, assumiu o
cargo de diretora de saúde
da seção Bahia.
A nossa atuação em defesa
dos trabalhadores e das
trabalhadoras telefônicas
tem quebrado barreiras
e já atuamos também em
questões como segurança
pública e transporte,
tudo para garantir melhor
qualidade de vida para
todos e todas. Fizemos
abaixo-assinados por
mais policiamento e
iluminação em diversos
bairros onde as empresas
estão instaladas e para
instalação ou modificação
de ponto de ônibus,
tanto na capital, quanto
no interior do estado.
Em Lauro de Freitas

discutimos com a
Prefeitura a implantação
de uma passarela para
facilitar a travessia dos
trabalhadores e das
trabalhadoras da Tel
Centro de Contatos na
Estrada do Coco.
Para garantir a
permanência de mais de
mil postos de trabalho em
nosso estado, atuamos
junto à Secretaria
Estadual de Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte
– SETRE e mantivemos o
teleatendimento do Banco
do Brasil na Bahia. Em
Itabuna discutimos com
a Câmara de Vereadores
a ampliação do prazo
para que a Tel Centro de
Contatos construa a sua
sede na cidade, garantindo,
assim, mais de mil
empregos.
Em parceria com o
mandato do então
vereador Hilton Coelho
realizamos, na Câmara
Municipal de Salvador,
a audiência pública que

discutiu a precarização
do trabalho na cidade.
O foco das discussões
foi o teleatendimento,
devido aos altos índices
de jovens acometidos por
doenças ocupacionais.
O teleatendimento
também foi tema da
mesa “Experiências de
organização e resistência
contra a precarização
no trabalho no
teleatendimento”, realizada
durante o Fórum Social
Mundial.
A gestão Juntos Somos
Mais Fortes, responsável
pela condução do
Sindicato no quadriênio
2015-2019, finda a sua
administração avaliando
que muito foi feito, mas
que novos desafios serão
sempre impostos à classe
trabalhadora, e que para
vencê-los será ainda mais
imprescindível a união e a
força de todos e todas.
Joselito Ferreira,
Presidente do Sinttel–Bahia
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SINTTEL NA LUTA
CONQUISTAS

Greves
vitoriosas
Greves e paralisações com o intuito de manter e/ou conquistar
objetivos para a classe trabalhadora fazem parte da rotina
de atividades de Sindicatos aguerridos como o Sinttel
Bahia. Nesta gestão, em especial, foram realizadas greves e
mobilizações históricas que contaram com grande participação
da categoria telefônica.

PARALISAÇÃO NA
REDE CONECTA
Em 2016 fizemos uma
paralisação na Rede Conecta,
na rodovia CIA-Aeroporto,
com o objetivo de chamar
a atenção da empresa para
a substituição do plano
de saúde que apresentava
diversos problemas, como
cobertura reduzida e escassez
de procedimentos básicos.
Através da nossa luta
conseguimos que a empresa
substituísse a assistência
médica por uma com maior
cobertura e qualidade superior.
Em total sintonia com os
trabalhadores da Rede
Conecta, ao longo dos anos
o Sindicato tem conseguido
incluir nas convenções
coletivas as pautas que
motivaram a greve realizada
no ano de 2014 e que deram
origem ao dissídio coletivo,
como o estabelecimento

de pisos salariais dignos e
pagamentos de benefícios
considerados imprescindíveis
para categoria.

GREVE NA TEL CENTRO
DE CONTATOS
O Sinttel Bahia e os
trabalhadores e as
trabalhadoras da Tel Centro
de Contatos, site Iguatemi,
iniciaram o ano de 2018
em greve. Foram 21 dias de
paralisação contra a proposta
da empresa de reduzir a
carga horária de trabalho e os
salários dos teleatendentes.
Caminhadas, lavagens,
cantorias e palavras de ordem
foram realizadas durante o
movimento paredista com o
objetivo de não deixar o grupo
de grevistas esmorecer e
seguir na luta. Com a vitória
mantivemos os salários sem
qualquer redução.
Audiências no MPT e na SRT,
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Dirigentes e trabalhadores na porta da Atento Uruguai durante a Greve Geral de 2017

Coleta de assinaturas para a regulamentação do teleatendimento, paralisações e greves também
foram realizadas nessa gestão

e diversas assembleias
diárias foram realizadas
para se chegar ao desfecho
vitorioso da greve.
Na campanha salarial
2018/2019, Sindicato
e trabalhadores e
trabalhadoras de Feira de
Santana também deram um
show e partiram para luta
para conquistar avanços na
proposta para fechamento
do Acordo Coletivo de
Trabalho.

CAMPANHA PELA
REGULAMENTAÇÃO DO
TELEATENDIMENTO
Um dos setores econômicos
que mais contratam
profissionais atualmente,
o teleatendimento, carece
de uma regulamentação
própria, principalmente
para quem exerce a
função de teleoperador. O
estabelecimento de um piso

salarial digno e um tempo
de aposentadoria que leve
em consideração a exposição
desses trabalhadores a
fatores de adoecimento
pelo uso excessivo da voz
ou por esforços repetitivos,
são os principais itens que
compõem o projeto para
regulamentação da profissão
em tramitação no Senado
Federal.
No ano de 2016, o Sinttel
Bahia e os demais sindicatos
filiados à Fenattel fizeram
uma grande campanha
pela regulamentação da
profissão de teleoperador e
recolheram quase um milhão
de assinaturas para o abaixoassinado encaminhado ao
Senado pedindo celeridade
na tramitação do projeto. O
Sinttel Bahia se destacou
com o sindicato que mais
recolheu assinaturas,
foram mais de cem mil

coletadas nas empresas
de telecomunicações e em
pontos de maior movimento,
como feiras livres e estações
de transbordo.

PARTICIPAÇÃO NA
GREVE GERAL
O Sinttel Bahia participou da
Greve Histórica promovida
pelas principais centrais
sindicais e movimentos
sociais do Brasil, no dia
28 de abril de 2017, como
enfrentamento às reformas
da Previdência e Trabalhista.
Na ocasião paramos a Atento
Uruguai.
A greve ocorreu 100 anos
após a primeira greve geral,
em 1917. As paralisações
foram registradas em mais
de 150 cidades e houve a
adesão de quarenta milhões
de pessoas. A greve teve
ampla cobertura da mídia
nacional e internacional.
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JURÍDICO
JURÍDICO

Com um jurídico forte,
Sinttel garante vitórias
para os telefônicos
Mais ações
vitoriosas
podem ser
acompanhadas
através do site do
Sindicato
(www.sinttelba.
com.br) e das
redes sociais da
entidade

O Departamento Jurídico do Sinttel se legitima como um
dos setores mais importantes do Sindicato na luta em
defesa dos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras
telefônicas.
Nos últimos anos, o Departamento Jurídico do Sinttel tem
adquirido êxito em diversas ações de reintegração, como
a que movemos em favor da trabalhadora da LIQ, Cláudia
Gabriela Figueiredo, que regressou à empresa após uma
demissão injustificada, mesmo a trabalhadora acometida
por doença ocupacional. Foram muitas audiências, reuniões
e argumentação jurídica até atingirmos o nosso objetivo,
que era a reintegração e o respeito à saúde e à dignidade da
trabalhadora.
Também fomos vitoriosos nos processos que requeriam os
pagamentos referentes às verbas rescisórias dos empregados
da Salttur e da Jai. Com a vitória nos processos, dezenas
de trabalhadores tiveram acesso aos seus rendimentos.
Além do processo da Telos, que beneficiou os telefônicos
aposentados da Telebahia.
O Sinttel Bahia fez parte da mesa tripartite que discutiu
junto ao Ministério do Trabalho e à Associação Brasileira
de Telesserviços, regras para pagamento da Remuneração
Variável nas empresas de call center.
Mais ações vitoriosas podem ser acompanhadas através do
site do Sindicato (www.sinttelba.com.br) e das redes sociais
da entidade.
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Inúmeras audiências públicas, encontros com a categoria e reuniões na Superintendência Regional do
Trabalho – SRT e no Ministério Público do Trabalho – MPT foram realizadas durante esses quatro anos

Cláusulas exclusivas garantem
direitos aos trabalhadores baianos
O Sinttel Bahia sempre
busca inserir algum item
que atenda às necessidades
e especificidades dos
trabalhadores e das
trabalhadoras baianas nas
discussões para fechamento
dos Acordos e Convenções
Coletivas de Trabalho. Por
isso, em nossos acordos,
quase sempre há uma
cláusula exclusiva inserida
para atender aos anseios da
nossa categoria.
Na Atento, a extensão do
pagamento do auxílio creche
para homens, a liberação do
uso do turbante e a licença
para mulheres vítimas de
violência doméstica, por
exemplo, só estão presentes
no ACT da empresa na Bahia.
Ainda na Atento, conseguimos
no último acordo, que a
empresa possibilitasse que
os trabalhadores da ativa
pudessem fazer adesão e/ou

O auditório Damário Dacruz foi palco de palestras sobre temas jurídicos

inclusão de dependentes ao
plano de saúde.
Na LIQ, a exigência de
profissional para a execução
da ginástica laboral, o uso de
bermudas para os homens e
o estabelecimento de prazo
mínimo para implementação
de mudanças nos critérios
para pagamento da
Remuneração Variável, são
conquistas dos baianos.
Na Tel Centro de Contatos
conseguimos reduzir o prazo
para concessão das férias, que

agora devem ser concedidas,
no máximo, em até seis
meses depois de cumprido o
período aquisitivo.
Na Serede, antiga Rede Conecta e ARM, mantivemos em
nosso ACT cláusulas como o
aluguel de veículo e notebook,
além de modificar o sistema
para registro de jornada.
Na Telefônica, mantivemos
o aluguel dos veículos, o
pagamento do abono e a
opção de escolha entre duas
assistências médicas.
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ESTRUTURA

Sala de Homologações

Auditório Damário Dacruz

Recepção da Sede Salvador

Sinttel garante mais
conforto e segurança
Nessa gestão promovemos uma grande reformulação
estrutural no Sindicato. Reformamos a nossa sede em
Salvador, mudamos para uma nova subsede em Feira de
Santana - com uma estrutura maior e mais confortávelcompramos equipamentos, ampliamos as nossas ferramentas
de comunicação, tudo para melhor atender os nossos
associados e associadas.
No novo auditório, que recebeu o nome de Damário Dacruz,
uma justa homenagem ao poeta, escritor, jornalista e
ex-trabalhador da Telebahia e ex-dirigente do Sinttel,
oferecemos um ambiente aconchegante com climatização e
som impecáveis. Nesse espaço são realizadas as palestras, os
encontros e eventos promovidos pela entidade.
Atualmente o Sindicato conta com dois veículos para locomoção
dos dirigentes rumo às atividades políticas e sindicais, sendo
um deles uma Ford Ranger, onde está instalado o nosso carro
de som, muito utilizado em nossas mobilizações.
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Departamento de Comunicação

Fachada Sede de Feira de Santana

INAUGURAÇÃO
DO AUDITÓRIO
DAMÁRIO DACRUZ
O evento de inauguração
do auditório contou com a
participação dos familiares e
amigos de Damário Dacruz

Fachada da Sede do Sindicato, em Salvador
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SINDICALIZAÇÃO

Melhores benefícios
para você
Nos últimos anos a rede conveniada que oferece descontos
para os associados e as associadas ao Sinttel Bahia cresceu
muito. Mais de mil estabelecimentos físicos e virtuais estão
cadastrados. A rede possui academias, escolas, autoescolas,
lojas de perfumaria, agências de viagens, companhias aéreas,
cursos de idiomas, cinemas, dentre outros produtos e serviços.
Para ampliação da nossa rede de empresas conveniadas,
contamos com a colaboração dos trabalhadores e das
trabalhadoras, que indicam novos locais para convênios através
do hotsite www.sinttelbahia.com.br.
Diversas atividades foram realizadas para fidelizar os já
associados e atrair os novos. Em parceria com alguns
estabelecimentos conveniados, realizamos atividades de
interação, entretenimento e beleza, em diversos ambientes
das empresas de telecomunicações. Palestras de boas vindas e
apresentação do Sindicato também foram promovidas.
Em convergência com os atuais hábitos da população, que cada
vez mais utiliza os smartphones como fonte de comunicação e
interação, no final do ano passado foi lançado o aplicativo de
convênios do Sinttel Bahia, que pode ser baixado nas principais
lojas de aplicativos. Além de consultar todas as lojas conveniadas,
o trabalhador e a trabalhadora filiada pode retirar o voucher ou o
Qr-Code para acesso ao desconto de seu interesse.

Campanhas de sindicalização garantiram prêmios e momentos de descontração para os novos e antigos filiados
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Trabalhadores filiados agora podem
contar com um aplicativo de convênio

Trabalhadores filiados agora podem contar com um aplicativo de convênios
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SINTTEL NA BASE

Caravanas garantem
maior cobertura sindical
no interior
O Sinttel intensificou a sua atuação na base e protagonizou belos
momentos de luta, união e força junto aos trabalhadores e às
trabalhadoras em telecomunicações, na capital e no interior do
estado. As viagens para as cidades do interior estreitaram ainda mais
a relação entre Sindicato e categoria.
Todas as atividades são registradas através de vídeos e fotos que podem
ser visualizadas em nosso site e redes sociais. As caravanas pelas
cidades do interior da Bahia também atualizam o mailing de contatos
dos trabalhadores, que passam a receber notícias atualizadas do Sinttel
e do mundo do trabalho, por email e redes sociais, como o Whatsapp.
CIDADES
VISITADAS
Caetité, Candeias,
Camaçari, Dias D’ávila,
Juazeiro, Vitória da
Conquista, Barreiras,
Capim Grosso, Itabuna,
Itapetinga, Jequié,
Jacobina, Alagoinhas,
Cruz das Almas, Senhor do
Bonfim, Ribeira do Pombal,
Irecê, Paulo Afonso, Santo
Antônio de Jesus, Nazaré
das Farinhas, Brumado,
Eunapólis, Serrinha,
Guanambi, Porto Seguro,
Valença, Teixeira de
Freitas, Itaberaba, Bom
Jesus da Lapa, Itamaraju,
Santa Maria da Vitória,
Luís Eduardo Magalhães,
Simões Filho, Pojuca, Feira
de Santana, ilha.
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Em caravanas, os dirigentes do Sinttel fizeram atividades com os trabalhadores de dezenas de
cidades, dentre elas, Camaçari, Feira de Santana, Itaberaba e Juazeiro
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Administração séria
e transparente
Com o desenvolvimento de uma cultura organizacional
voltada para o controle financeiro, somada à contratação
da Salmag Consultoria, o Sinttel Bahia organizou-se de
forma administrativa e financeira, mesmo deixando de
receber o chamado Imposto Sindical, após a Reforma
Trabalhista.
A retirada do imposto realmente causou um grande
impacto para a receita da entidade, mas com credibilidade
e ações de sindicalização, aos poucos buscamos recuperar
o equilíbrio financeiro que permite o funcionamento e a
prestação dos serviços de assessorias de comunicação,
jurídica e de medicina ocupacional na entidade, além das
atividades políticas e sindicais junto aos trabalhadores,
na porta das empresas e nas ruas.
Segue abaixo o resumo da prestação de contas dos últimos
três anos. O balanço 2018 está em fase de consolidação,
conforme Legislação Tributária.

Ao lado e abaixo estão os certificados de
regularidade junto a órgãos públicos como a
Receita Federal, a Caixa Econômica Federal
e o Ministério da Fazenda. Esses certificados
atestam que o Sinttel Bahia não possui débitos
pendentes junto a nenhum órgão.

DESCRIÇÃO
LIQUIDEZ

2017

2016

R$ 478.155,71 R$ 528.661,17

2015
R$ 709.714,05

BANCOS CONTAS

R$ 168.732,70 R$ 6.052,21

R$ 2.598,53

APLICAÇÕES

R$ 309.423,01 R$ 522.608,96

R$ 707.115,52

IMOBILIZADO

R$ 547.845,57 R$ 542.941,68

R$ 542.941,68

MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

R$ 280.373,07 R$ 275.469,18

R$ 275.469,18

MÓVEIS E
UTENSÍLIOS

R$ 267.472,50 R$ 267.472,50

R$ 267.472,50

CONTAS A PAGAR

–R$ 73.726,58

–R$ 8.359,51

–R$ 19.640,26
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DOAÇÕES
A gestão Juntos Somos
Mais Fortes participou de
campanhas que beneficiaram
diversas instituições. Com
a reforma da Sede do
Sindicato, em Salvador, as
cadeiras de alguns setores
foram substituídas por novas
e as antigas foram doadas
à Ocupação Luiza Mahin,
localizada no bairro do
Comércio, e hoje são utilizadas
pelas crianças que estudam
em uma escola comunitária
criada no espaço.
Com campanhas de
arrecadação de alimentos,
agasalhos e roupas,
beneficiamos o Asilo Santo
Expedito e a Instituição
Beneficiente Conceição
Macêdo – IBCM, que também
recebeu a doação de
brinquedos e doces no Natal
do ano passado, garantindo a
alegria da criançada.

As crianças do IBCM receberam doações de roupas e
brinquedos antes do Natal

Lar Santo Expedito e a Ocupação Luiza Mahin foram beneficiadas pelas doações do Sinttel
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COMUNICAÇÃO

Comunicar é preciso
O Sinttel faz jus ao tema telecomunicações. O Sindicato tem investido
nas diversas formas de se conectar com os trabalhadores telefônicos,
na capital e no interior do estado.
Nos últimos anos houve investimento em um novo site, mais
dinâmico, atrativo e completo. No espaço eletrônico pode-se
encontrar, desde notícias, livros e artigos atualizados sobre os temas
do cotidiano, a acordos, convenções, jornais, cartilhas e revistas
publicadas pela entidade sindical.
Fotos, vídeos e todo conteúdo multimídia produzido com alta qualidade
pelo departamento de comunicação também podem ser acessados no
site, que é mensalmente visitado por milhares de pessoas de todo o país.
Uma nova identidade visual também foi implementada nos boletins do
Sindicato, o nosso Alô Base, que agora é colorido e impresso em papel
de qualidade. A linguagem também foi modificada se adequando ao
público-alvo das publicações. Mais extrovertido para atender aos mais
jovens, mais sério para dialogar com os mais experientes.
As reclamações, críticas, sugestões e elogios agora podem ser
registrados via Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, telefone
ou email, canais abertos para deixar os trabalhadores ainda mais
próximos do Sindicato e dos seus dirigentes.
O Departamento de Comunicação do Sindicato conta com a expertise
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Entrevista dos dirigentes aos veículos de comunicação: Gildomar Santana (TRT5) na página à esquerda,
Marcos Pires (Metrópole FM), Joselito Ferreira (Tudo FM) e Sandra Dias (Excelsior AM).

CRIATIVIDADE,
ESSA É A NOSSA PRAIA
Cada ação, evento e
comunicação promovida
pelo Sinttel Bahia conta
com identidade própria. Do
Baiano Retado, mascote
da entidade, aos boletins
informativos, a irreverência
e criatividade tornam-se a
nossa marca registrada.
Veja algumas imagens/
produtos produzidos pelo
Sindicato nos últimos anos.
Boa parte deles frutos
também da competência
da nossa ilustradora Daiana
Desenhos.
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de duas jornalistas, Márcia
Ferreira e Priscila Chagas,
profissionais capacitadas
para produzir conteúdo
para os diversos meios de
comunicação da entidade.
Ficou a cargo delas
contribuir com a produção
do Seminário Nacional da
Imprensa Sindical realizado
em julho do ano passado e
com a produção de conteúdo
veiculado na Televisão
dos Trabalhadores, a TVT,
durante o Fórum Social
Mundial também realizado
no ano de 2018.
Como resultado do trabalho
da nossa assessoria de
comunicação, nossas
atividades têm ampla
repercussão midiática. O
Sindicato também é fonte
constante de publicações que
falam de empregabilidade
entre os soteropolitanos.
Nos últimos anos
participamos de dois
projetos ousados de inserção
midiática das pautas do
Sindicato no rádio. O nosso
programa, o Fala Sinttel, foi
veiculado durante oito meses
do ano de 2016, na rádio
100,7 FM, com cobertura
em toda a Bahia. No ano de
2018 participamos durante
seis meses do Programa do
Trabalhador, apresentado
aos sábados, das 7h às 8h,
pelo radialista Raniere Alves,
na Rádio Metrópole FM, uma
das rádios de maior alcance
e de maior audiência em
nosso estado.

Informativo Alô Base levando informação atualizada para os telefônicos

CAMPANHAS
Integrante da sociedade civil,
o Sinttel, como movimento
social organizado, encampou
diversas campanhas. Ações de
respeito ao trânsito, de combate
ao Aedes Aegypti (mosquito
transmissor da dengue), de
segurança no Carnaval, de
combate à violência contra
as mulheres e para doação
de roupas e agasalhos, foram
algumas das muitas bandeiras
defendidas pelo Sindicato nos
últimos anos.

Ação do Sinttel por mais segurança
tendo cobertura ampla da imprensa

REDE SINTTEL
FACEBOOK
Sintel Bahia

Antenado, o
Sinttel Bahia
possui diversas
ferramentas de
comunicação
para facilitar a
interação entre
a entidade e a
categoria.
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Uheider Pires
e Roque
Azevedo sendo
entrevistados
por Gildomar
Santana durante
o Fala Sinttel

Material produzido para campanhas salariais

INSTAGRAM

WHATSAPP

TWITTER

sinttelbahia

71 98239-3709

@sinttelba
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SAÚDE

Saúde do trabalhador
é bandeira de luta do
Sinttel Bahia
Um dos setores mais elogiados e reconhecidos pela
categoria, o Departamento de Saúde do Sinttel, conta
com a experiência de um dos médicos de saúde
ocupacional mais renomados do setor, Dr. Eduardo Reis,
nosso assessor.
Através de grandes parcerias com entidades que primam
pela preservação da saúde do trabalhador, como o Fórum
de Proteção ao Meio Ambiente – Forumat, o Centro
Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador – Cesat
e a Fundacentro, o Departamento de Saúde do Sinttel
contribuiu para diversos trabalhos acadêmicos e títulos.
Eventos como o Programa de Educação Previdenciária
– PEP e o debate sobre os impactos do ambiente laboral
na saúde dos LGBT’s, contribuíram para qualidade das
discussões nas empresas de telecomunicações.
Através desse setor também são coletadas sugestões para
composição das cláusulas dos Acordos e Convenções
Coletivas, respaldando a segurança e o bem-estar dos
trabalhadores e das trabalhadoras no ambiente laboral.
Foi através dessa coleta de sugestões que temas como
a licença para mulheres vítimas de violência doméstica
e a mudança na forma de fornecimento de lanches
nas empresas de teleatendimento foram inseridas nas
discussões entre Sindicato e empresa. Como resultado
dessas discussões, houve a substituição das máquinas
de lanches – que causavam problemas gástricos – por
lanchonetes e o fornecimento de cartões alimentação,
dando ao trabalhador a liberdade de melhor escolher a
forma de se alimentar.
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Nos meses de Outubro e Novembro, publicações sobre a prevenção ao câncer de mama e de próstata
são amplamente divulgadas pelo Sindicato.

O Sindicato promoveu eventos como o que discutiu a saúde ocupacional do público LGBTQI+,
o Programa de Educação Previdenciária e o Forumat
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ESPORTE E CULTURA

Bandas como Kart Love, Harmonia do Samba, Adão Negro e Seu Maxixe já fizeram parte da grade de
atrações das festas do Sinttel Bahia

Festa, futebol e arte
Nos últimos anos, o Departamento de Esporte e Cultura do
Sinttel Bahia deu um verdadeiro salto de qualidade. Seja por
suas famosas festas ou pelo disputadíssimo campeonato, o
departamento virou referência de se fazer bem feito.
Com um calendário anual de sucesso, suas festas, em Salvador
ou em Feira de Santana, estão nas boas lembranças e/ou no
imaginário da galera. A Copa Sinttel de Futebol já se consolidou
com um dos melhores eventos esportivos da Bahia, virando um
momento de descontração e de entretenimento para os atletas
telefônicos, seus familiares e amigos.
No interior, atividades de integração foram realizadas com os
trabalhadores das cidades de Itabuna, Juazeiro e Jequié. Em
Feira de Santana, os companheiros ainda contam com um campo
de futebol disponível o ano todo e que pode ser reservado para os
famosos babas, às quintas-feiras à noite.
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Na capital ou no interior, as festas do Sinttel contam com a galera animada das telecomunicações

Consolidada, a Copa Sinttel de Futebol é um dos eventos esportivos mais disputados do nosso estado
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MULHERES

As mulheres são pauta constante nas publicações do Sindicato

Mulher no Sinttel Bahia
tem voz e vez!
O Departamento de Mulheres da entidade é um dos mais
requisitados e está antenado com as principais pautas do universo
feminino e LGBTQI+.

COMBATE À VIOLÊNCIA
Através de eventos como o Encontro de Mulheres em
Telecomunicações e a Semana da Mulher Trabalhadora, o
Departamento reinseriu na agenda de atividades políticas da
entidade a necessidade de se discutir os problemas que mais
afligem as mulheres no setor telefônico. O respeito às diferenças
de gênero, fisiológicas, psicológicas e sociais, é pauta de
discussões e ações adotadas pela entidade no cotidiano.
Num país onde, infelizmente, mais se mata mulheres e
LGBTQI+, campanhas como a HeforShe (Eles por Elas) e pelos
16 dias de ativismo em combate à violência contra a mulher
são fundamentais para que ações efetivas sejam adotadas pela
sociedade e pelo poder público.
Com publicações sobre a violência contra as mulheres e sobre a
prevenção ao câncer de mama, o Departamento de Mulheres do
Sinttel difundiu na categoria informações atualizadas sobre os
temas, com o objetivo de contribuir para a redução desses males
que tanto atingem as mulheres contemporâneas.
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Campanhas de combate à violência contra a mulher e por mais igualdade, reafirmam a importância
do empoderamento feminino

Mulheres de toda categoria telefônica participam das atividades da secretaria

Tereza Bandeira, secretária de mulheres do Sinttel, durante apresentação no Encontro de Mulheres e
com os dirigentes da entidade
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FORMAÇÃO

Cursos de aprimoramento, como o de Formação Sindical, capacitaram os
dirigentes para atuarem na base

Capacitação
Ter dirigentes sindicais capacitados, com boa oratória, bem
informados e atualizados, sempre foi uma preocupação da
diretoria do Sinttel Bahia, por isso nessa gestão diversos cursos
de capacitação foram oferecidos aos nossos dirigentes.
Atualizações para assuntos jurídicos e previdenciários, cursos
de oratória, formação sindical e negociação coletiva foram
alguns dos conteúdos ministrados nos eventos de capacitação
proporcionados para a diretoria da entidade.
Atividades com cipistas e supervisores também foram
realizadas, em Salvador e em Feira de Santana, uma ação onde
a troca de experiência deu grandes significados para as tarefas
desempenhadas cotidianamente por todos.
O 2º Seminário Estadual do Teleatendimento, realizado em
novembro de 2015, teve como proposta construir novas
estratégias para os trabalhadores do setor. Temas como saúde,
condições de trabalho, relações jurídicas e regulamentação da
profissão foram discutidos por juízes, médicos e advogados, e
contou com uma plateia de trabalhadores do setor.
Mais atividades estão programadas para ocorrer durante este ano
de 2019 e esperamos contar com a participação de todos e todas.
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Assembleia na OI
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GESTÃO

Juntos somos mais fortes

NOME

EMPRESA

NOME

EMPRESA

Ayglê Portela
Alielson Alves
Brais de Jesus
Charles de Jesus
Cristiane Sousa
Diana Bulhosa
Edla Rios
Gildomar Santana
Gleide Sales
Joselito Ferreira
Josué Araújo

LIQ
Tel Centro de Contatos
Rede Conecta
OI
Atento
Atento
OI
Tel Centro de Contatos
LIQ
OI
Rede Conecta

Lourival Santos
Luís Divino
Mariel Santana
Marcos Jesus
Marcos Pires
Orlando Helber
Roque Azevedo
Rosalvo Ferreira
Sandra Dias
Tereza Bandeira
Uheider Pires

Claro
OI
Rede Conecta
LIQ
Atento
OI
Rede Conecta
Rede Conecta
LIQ
LIQ
Rede Conecta

Jovanilson Araújo

Vivo

O que vem por aí
Contamos com as sugestões e com a
participação de vocês na construção
e fortalecimento do nosso Sindicato.
Nos enviem as suas propostas,
façam sugestões e críticas para que
possamos elaborar um plano de ação
que contemple os anseios de todos.
Os nossos canais de comunicação
estão abertos para coletarmos esse
material e podermos estreitar ainda
mais a nossa parceria. O nosso
objetivo é que cada trabalhador e cada
trabalhadora contribua para o sucesso
da luta e da entidade.

Avante.
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