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2018 será um ano de resistência
                                                                O ano que se inicia deverá ser marcado com as mudanças 

da reforma trabalhista e a vontade do governo e das 
empresas em aprovar a reforma da previdência.

Temos que nos unir para resistir! O enfraquecimento dos 

sindicatos só interessa às empresas. O Sintetel lutará como 
sempre para manter e defender cada direito conquistado. Nossa 
lema em 2018 continuará sendo NENHUM DIREITO A MENOS!

Sem sindicalismo forte o Brasil não se levanta.

São 6 dias por ano, nos casos de acompanhamento de internação ou consulta de 
filho/a  menor de até 12 anos de idade para o colaborador que possuir 1 filho. E 8  dias 
por ano, nos casos de acompanhamento de internação ou consulta de filho/a menor 
de até 12 anos de idade para o colaborador que possuir 2 filhos ou mais, desde que 

previamente informado às empresas e a consulta ou internação tenha ocorrido em coincidência 
com o horário de trabalho, ressalvados os casos de emergência. 

Sindicato
responde

Trabalhador  p e rgunTa 
ausênc i as  j usT i f i cadas . 

Quantos dias abonados 
por ano eu tenho direito  
para levar meu filho ao médico?

A regra é clara. Está na Convenção 
Coletiva na cláusula 40ª:

Chegaram denúncias ao Sindicato que alguns gestores 
da Atento obrigam o trabalhador a retornar para a 
empresa após levar o filho ao médico. Ocorre que 

deveria ser sempre respeitado o que foi prescrito no 
atestado médico, ou seja, se por hora ou por dia.

Importante: Caso seja ultrapassada a quantidade de dias citada na Convenção Coletiva, 
mesmo assim o trabalhador poderá acompanhar o filho ao médico. Porém, nessa situação, o 
atestado médico servirá apenas para justificar a ausência e não mais abonar a falta. Ou seja, 
o trabalhador não será punido, mas terá o desconto do dia e do DSR respectivo.

Faça valer o seu direito! Não se deixe intimidar. Se o seu  
gestor não quer cumprir a Convenção, chame o Sindicato!

Tivemos uma reunião com 
as empresas, em dezembro, 

para negociar o PPR/2017. Na 
ocasião, recusamos a proposta 

apresentada. O motivo da 
recusa foi que os indicadores 
de medição prejudicavam os 

trabalhadores.

O Sintetel propôs que para 
o PPR/2017 fosse mantido o 

mesmo modelo atual. Como não 
houve acordo, ficou marcada 

uma nova reunião para o início 
de janeiro.

Atenção 
empreSAS! 

Cadê o NoSSo 
ppr/2017?

Desde então, as empresas 
não se manifestaram mais. O 
Sintetel está cobrando quase 

que diariamente a reabertura das 
negociações.

Já falamos para as empresas 
que o PPR é de 2017 e nós 
já estamos em 2018! É um 

desrespeito com o trabalhador, 
pois todos já contavam com o 

dinheiro.

Qu er emos 
nosso  p pr !

Porém, os patrões 
roeram a corda. A 

reunião que estava 
marcada para o início 

de janeiro/2018 foi 
cancelada pelas 

empresas. 
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Você pediu mais benefícios.. . .
o sinTeTel aTendeu

É isso mesmo! Basta acessar o site do Sintetel, entrar no  
Espaço do Sócio e participar da promoção.

Confira todas as regras e boa sorte! 
Se você não for sorteado para curtir esse showzaço não se 
preocupe, muitas outras promoções exclusivas para os asso-
ciados virão neste ano. 

Vem aí um ano repleto  
de shows para os  

nossos sócios!
E pra começar, o Sintetel  

leva você e um acompanhante 
de graça para ver um dos 

maiores nomes da música pop 
mundial. 

Estudar é bom, com desconto melhor ainda! E o  
Sintetel te dá uma mão para melhorar o seu 

orçamento. Nossos associados pagam menos nas 
mensalidades em diversas universidades do Estado. 

Baixe nosso aplicativo!
Agora ficar por dentro de todos os nossos serviços, notícias e bene-
fícios ficou mais fácil. É só baixar nosso aplicativo (SINTETEL) para 
smartphone e aproveitar tudo o que você tem direito!

Pode vir, Katy perry!

Já é Sócio do SintEtEl? 
Agora você conta com um espaço 

exclusivo em nosso site. Acesse 
sintetel.org e faça seu login e 

senha. Para o primeiro acesso, 
o login é seu CPF e a senha é 

SINTETEL2018. Após logar, você 
poderá alterar seu usuário e senha. 

Pronto, você já poderá participar de promoções 
exclusivas, resgatar prêmios e acessar nossos serviços.

QuEr ficar Sócio? Agora você pode fazer seu 
pré-cadastro online e aguardar o contato do Sindicato. 

Ficou muito mais fácil. Bora aproveitar todas as 
vantagens que o Sintetel disponibiliza para você!

Quer ficar por 
dentro de todos os 

benefícios de ser 
sócio do Sintetel?

Não perca tempo! Faça um 
pré-cadastro em sintetel.org 
e veja tudo o que você tem 

direito ao se associar. E fique 
tranquilo, esse pré-cadastro é 

apenas para você ter acesso às 
promoções destinadas a todos 
os trabalhadores da categoria 

e conhecer melhor nossos 
benefícios, como ingressos de 

cinema e teatro. 

Acesse sintetel.org, clique em Convênios 
e fique por dentro de todos benefícios!

Hora da matrícula: com o 
Sintetel você tem desconto em 

Universidades

• São Judas
• Unicid
• Unip

• Uninove
• Anhembi
• Morumbi

•Senac,  
entre outras. 


