FORTALEÇA SUA CATEGORIA!
Fique sócio do sindicato.
Sindicato dos Trabalhadores em
Telecomunicações no Estado de São Paulo
Rua Bento Freitas, 64 - Vila Buarque - próximo ao metrô República
Cep 01220-000 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3351-8899 sintetel@sintetel.org.br

Se você estiver no interior de São Paulo ou no litoral,
entre em contato com uma de nossas subsedes.
ABC:(11)4123-8975 sintetel_abc@uol.com.br
Bauru:(14)3231-1616 sintetel_bru@uol.com.br
Campinas:(19)3236-1080 sintetel.cas@terra.com.br
Ribeirão Preto:(16)3610-3015 subribeirao@sintetel.com.br
Santos:(13)3225-2422 sintetel.santos@uol.com.br
São José do Rio Preto:(17)3232-5560 sindicato.sp@terra.com.br
Vale do Paraíba:(12)3922-4401 sintetel_sjc@uol.com.br

Curta a página do Sintetel no Facebook
Para “curtir”, basta acessar a página do Sintetel no Facebook
https://www.facebook.com/sintetelbrasil
O Sintetel também está no Twitter. Siga a gente!
@Sintetel

Acesse nosso site na
internet e conheça mais
sobre o seu Sindicato:

www.sintetel.org

Sindicato dos Trabalhadores
em Telecomunicações no
Estado de São Paulo

10 SÓCIO DO SINTETEL
MOTIVOS PARA FICAR

Fundado em 15 de abril de 1942, o SINTETEL
representa mais de 250 mil trabalhadores no setor de telecomunicações em todo o estado de São
Paulo. Em mais de 70 anos de história, acumulou
muitas vitórias e conquistas importantes.

Autêntico em suas atuações, tem por objetivo
defender a dignidade e o direito do trabalhador. Ficando sócio do
Sindicato, você torna parte dessa história de luta e reconhecimento.
O Sindicato é filiado à Força Sindical, à Fenattel (Federação Nacional dos
Trabalhadores em Telecomunicações), à Contcop (Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Comunicações e Publicidade) e à UNI (Rede Internacional
de Sindicatos). É uma entidade democrática, prova disso é que somos o único
sindicato da América Latina que realiza as assembléias no local de trabalho.
Participando do Sindicato, o trabalhador passa a integrar uma
organização dinâmica, unitária e atuante. Que busca defender seus direitos por meio do diálogo franco e direto.
Centenas de empresas do setor de telecom negociam com o
Sindicato. Entre elas Atento, Claro, Contax, Telefônica/Vivo, Tim e
Embratel. A seguir, 10 bons motivos para você se associar e fazer parte
desse time vencedor que cresce a cada dia.

alguns de nossos parceiros:
Campus Anchieta

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DE SE ASSOCIAR AO SINTETEL.
JUNTOS, VAMOS LUTAR PELOS DIREITOS DO TRABALHADOR EM TELECOM
8

1

Unidos, somos mais força para lutar
pela categoria e fazer valer nossos direitos.

2

nformação
é a base de
uma sociedade
mais justa. O
Sindicato produz
jornais, boletins,
além de cartilhas
de Convenções
e Acordos Coletivos e manuais sobre assédio moral,
NR-17 e Lei Maria da Penha. Cadastrando-se no site você poderá receber
os boletins eletrônicos. O Sintetel também está presente nas mídias sociais.
Assista a TV Sintetel, o mais novo
canal de comunicação do Sindicato.

3

Reorganizar as bases e aproximar
os trabalhadores do Sindicato.

Para isso, foi criado o departamento Organização Sindical no Local
de Trabalho, que tem o objetivo de
orientar e informar os trabalhadores
dentro da empresa a fim de promover
a união.

cursos profissionalizantes, escolas de
idiomas, lojas e muito mais. A relação de locais conveniados está disponível no site do Sindicato e também em forma impressa, atualizada
periodicamente.

Pensando na sua saúde, algumas de
nossas subsedes já possuem, inclusive, consultório dentário e outras disponibilizam convênio odontológico com
preços mais acessíveis para atender as
necessidades do associado.
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Assistência jurídica para fazer
cumprir a legislação. O Sindicato mantém um corpo próprio de
advogados à disposição de seus
associados para atender casos nas
áreas trabalhista e previdenciária.
Nas áreas cível e criminal, o Sindicato apenas presta orientação.
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Escola de Qualificação Profissional para atender trabalhadores
e a comunidade
em geral. A instituição está localizada em um
casarão restaurado próximo a sede do Sindicato.
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Vantagem até na hora de pagar
a conta! Sempre que precisar,
o associado tem direito a desconto
especial em vários estabelecimentos
conveniados ao Sindicato. Farmácias, consultórios médicos e odontológicos, faculdades, universidades,

Assistência médica garantida
para os aposentados da categoria.
O Sindicato oferece a seus associados assistência
médica de qualidade e sem restrições de idade a preços mais vantajosos que os praticados no mercado.
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Atuação direta no Interior e Litoral
garantida pelas regionais do Sindicato. Por meio das diretorias regionais,
o SINTETEL atende aos trabalhadores
nas questões trabalhistas e no exercício da profissão em praticamente todo e
Estado. Atualmente existem sete subsedes em plena atividade nas regiões do
ABC, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto,
Santos, São José do Rio Preto e Vale
do Paraíba.

Lazer para você e sua família nas Colônias de Férias do Sindicato.
São quatro opções para você, associado, e seus dependentes.

*CARAGUÁ I * CARAGUÁ II* *PRAIA GRANDE * ILHA COMPRIDA
Localizadas no litoral de São Paulo, todas elas oferecem completa infra-estrutura para receber até 6 pessoas por apartamento. Se você procura
lazer e diversão, aproveite para conhecer as piscinas, toboáguas, quadras
esportivas e churrasqueiras, além de estar bem próximo às praias.

