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QUEM É MESMO O GRUPO FANTASMA
QUE QUER CRIAR OUTRO SINDICATO?
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abe-se que algumas pessoas estão propondo a
criação de um Sindicato intitulado de
SINTELEMARK para representar os
teleoperadores em todo o RN.
Quem são? Mistério! Sabe-se apenas que
aqueles que de algum modo “apareceram” até agora
não integram a categoria porque já haviam sido
demitidos, alguns até por justa causa, ao que
parece.
Como não conhecemos seu histórico e
compromissos com a luta sindical – e ao que parece,
nem mesmo aqueles com quem trabalharam
conhecem – é justo perguntar por que mesmo
querem criar outro sindicato, especialmente quando
já existe um atuando em defesa da categoria. Para
dividir os trabalhadores?

GRUPO FANTASMA, MOSTRA A TUA CARA!
Como esse grupo não mostra a cara (medo?), não se sabe ao certo quem faz parte dessa
iniciativa. Por isso estão sendo chamados de Grupo Fantasma.
ESCONDIDOS, QUE VERGONHA...
liás, é de se perguntar: que coragem tem o “grupo fantasma” que
quer criar um sindicato, mas
parece não querer mostrar a própria
cara com medo de represália das
empresas?
Parece piada, mas essa é a
coragem daqueles que dizem que irão
defender os trabalhadores. O grupo
fantasma se esconde no anonimato
com medo de represália das empresas!!!! Ora, ora, cara pálida, respeite o
trabalhador e mostra a tua cara!
Defender os trabalhadores
pressupõe coragem e ﬁrmeza! Isso é o
mínimo que os trabalhadores esperam: CORAGEM E FIRMEZA – e isso quem
tem de sobra é o Sinttel. DIGAM NÃO AOS
FALSOS VALENTÕES!

OPORTUNISMO?
erá que esse grupo fantasma,
que tem medo de mostrar a
cara às empresas, mas diz ter
coragem para defender os
trabalhadores, ao querer criar
outro sindicato e dividir a categoria,
não estão à serviço de seus
próprios interesses pessoais e/ou
de políticos que estão por trás,
dando apoio à aventura e
ﬁnanciando suas ações? Com que
objetivos mesmo? DIGA NÃO AO
OPORTUNISMO DO GRUPO FANTASMA!
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LOCAL DA “ASSEMBLEIA” SERÁ EM FRENTE À TELEPERFORMANCE
DIVIDIR OS TRABALHADORES É SOMAR COM OS PATRÕES
O SINTTEL TEM LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR OS TELEOPERADORES NO RN
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LOCAL DA “ASSEMBLEIA” SERÁ EM FRENTE À TELEPERFORMANCE
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em mesmo o local onde será realizada a
“assembleia” é claro! Aparentemente, a
“assembleia” será realizada em frente ao
portão de entrada da Teleperformance às duas da
tarde da próxima quarta, dia 30/09.
A data, local e horário simplesmente
inviabilizam a participação de teleoperadores que
trabalham em outras empresas do setor, inclusive
na cidade de Mossoró. A não ser que não estejam
realmente interessados em conhecer a opinião da
categoria que pretendem “representar”... Ou será
que querem criar o sindicato de uma empresa só?
TELEOPERADOR, NÃO FALTE E DIGA NÃO À ARMAÇÃO DO
SINDICATO FANTASMA!

Não ao sindicato fantasma!

DIVIDIR OS TRABALHADORES É SOMAR COM OS PATRÕES
s teleoperadores do RN e de todo o resto do
país já têm o seu próprio Sindicato – o
SINTTEL. Não há qualquer justiﬁcativa para se
criar outro sindicato, a não ser interesses pessoais e
políticos da turma.
Os teleoperadores não querem divisão! Ao
contrário, eles entendem muito bem que lutar por
suas reivindicações e conquistar melhores
condições de trabalho e remuneração exige UNIDADE,
RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO. Por isso, os
teleoperadores reconhecem o Sinttel como seu
legítimo representante. DIGA NÃO À DIVISÃO! DIVISÃO SÓ
INTERESSA AOS PATRÕES!
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O SINTTEL TEM LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR OS TELEOPERADORES NO RN
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Sinttel tem legitimidade para representar os
trabalhadores em telecomunicações conferida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego através
de Carta Sindical outorgada desde 20/10/1959. De
igual modo, há mais de uma década está legitimado
para representar os teleoperadores do RN nos
termos de seus estatutos, devidamente registrados
perante o MTE.
Conforme nosso Registo Sindical, o Sinttel
representa os trabalhadores em empresas de
telecomunicações, transmissão de dados, correio
eletrônico, telefonia móvel, serviços troncalizados de
comunicação, radio chamada, telemarketing, centro de
atendimento (call center), projetos, construção,
instalação de equipamentos e meios físicos de
transmissão de sinal, operadoras de mesas telefônicas
e trabalhadores em empresas interpostas com a
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Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações - SINTTEL/RN

empresa de telecomunicações, tomadora de serviço, e
demais trabalhadores em atividades idênticas, similares
ou conexas no Estado do Rio Grande do Norte.
Além disso, a Constituição Federal e toda a
legislação que disciplina o assunto consagrou o
princípio da UNICIDADE SINDICAL, segundo o qual só
pode haver um sindicato para uma categoria em uma
base territorial.
Ve j a m : p a r a u m a m e s m a c a t e g o r i a
(teleoperadores) em uma mesma base territorial
(Estado do RN) já existe o Sinttel! Querer criar outro
sindicato para representar os teleoperadores, além
de enfraquecer os trabalhadores em sua principal
arma, a força de sua UNIDADE, é simplesmente ilegal.
É querer criar um sindicato só de fachada, pois não
tem legitimidade. É invasão de base sindical. VÁ À
ASEMBLÉIA E DIGA NÃO À INVASÃO!
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