Boletim da

Voce esta recebendo o novo Boletim Digital semanal da FENATTEL, que tambem ira circular com
edi~oes extras de acordo com a dinamica do movimento sindical dos trabalhadores em Telecom.

4 de Julho - Dia do Teleoperador
Refletir-Organizar-Mobilizar
Des de

1998

,

apos
a
privatiza~ao
das
telecomunica~oes,
os
teleoperadores sucederam
as telefonistas e a atividade
tercei rizada aumentou a
ponto de ser hoje uma das
maiores categorias do pals.
Por sua origem, nasceu
precarizada, impondo graves
condi~oes de trabalho aos
quase I milhao de jovens que
a integram.
A FENATTEL, SINTETE SP
e SINTTTEIS lutam desde
entao sem treguas pela
dignidade, salaries justos
e melhores condi~oes de
trabalho.
Nossa maior luta nacional
e pela regulamenta~ao da
profissao, hoje concretizada
no PLC 12/ I 6 que esta no
Senado Federal.
A maior conquista social
foi a NR 17 e seu anexo II,
que os patroes insistem em
desrespeitar.
0 setor por seu grande
contingente
desperta
paixoes e disputas, algumas
legltimas, outras movidas

disc6rdias e desvios usando
oportunistas a seu servi~o.
Mas nossa causa e justa e
logo chegara o dia em que
IREMOS
COMEMORAR
A DATA, por hora, vamos
•
refletir, organizar e mobilizar
ISSO.
Nas negocia~oes coletivas em defesa da saude flsica e
destacamos a conquista de mental da nossa juventude,
uma Conven~ao Nacional no porque esta e uma data
setor, pi so salarial, assistencia importante para cada urn dos
medica, PLR, mas como tudo milhares de profissionais que
na luta dos trabalhadores, trabalham o dia todo falando
nao existe vit6ria facil e nem ao telefone com pessoas em
conquista sem muita luta, todo o Brasil.
afinal os patroes querem
0
lucro maximo e usam
SO QUEM LUTA,
todas as armas para isso,
VENCE
inclusive semeiam divisoes,
por interesses pessoais de
aventu rei ros.
Os Teleoperadores vitimas
da maior rotatividade no
trabalho jamais vista no pals
ainda pagam alto pre~o por

Nas imagens, um breve painel da
luta travada nos ultimos anos

A luta Continua
em cadasite
em cada estado
em todo pais
ate a
regulamentas:ao
da
Profissao do
Teleoperador
VIVAO
4DEJULHO
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