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Nossa data-base é 1º de abril e até 
agora as empresas ignoraram nossas 

reivindicações. Após a reforma 
trabalhista, o jogo ficou mais duro. As 

prestadoras querem retirar direitos com 
o objetivo de aumentar lucro e ignoram 

as necessidades dos trabalhadores. Não 
podemos tolerar isso. É fundamental 

fortalecer o Sindicato para que tenhamos 
mais poder de organizar a categoria para 

as batalhas que estão no caminho. A 
luta vai ser dura. Algumas empresas do 
setor perderam o contrato com a VIVO e 
foram substituídas por outras. Estamos 
agindo para que os trabalhadores sejam 

contratados por aquelas que estão 
assumindo o novo contrato.
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EmprEsas propõEm rEajustE  
zEro E prEcarização

 
Ser promovido e melhorar o salário são os sonhos de todo mundo. 

Por isso, o Sintetel resolveu dar uma mão. Com a parceria com 
escolas técnicas, os trabalhadores poderão fazer o curso técnico em 

eletrônica e sair com registro no CREA.

Os sócios do Sintetel pagam bem abaixo do valor de mercado, apenas 
12 parcelas de R$ 145,00.

Na primeira reunião de negociação, as empresas trouxeram uma 
pauta negativa que prejudica os trabalhadores. A proposta foi de 
reajuste zero para salários e benefícios. Além disso, querem discu-
tir pontos da reforma trabalhista que precariza e destrói os direitos 
e conquistas dos trabalhadores.

Os dirigentes do Sintetel disseram que a proposta é desrespeito-

Acompanhe as novidades pelo sintetel.org e pelo Facebook @SintetelSP

sa. Não concordaremos com precarização dos 
direitos, benefícios e salários. Ainda deixamos 
claro que queremos negociar toda a Pauta de 
Reivindicações apresentada às empresas em 
1º de fevereiro de 2018. Ou seja, houve tempo 
suficiente para estudar nossa pauta.

Nossas bandeiras de luta
Entre os principais itens reivindicados pelos 
trabalhadores e pelo Sindicato está a reposição 
salarial com aumento real e também o reajuste 
dos benefícios. Com o objetivo de proteger os 
trabalhadores dos efeitos da reforma trabalhis-
ta, cobramos das empresas que o "negociado 
sobre o legislado" não exclua, diminua ou pre-
carize qualquer garantia ou direito da catego-
ria. Até o fechamento desta edição a segunda 
reunião de negociação não havia ocorrido.

Após o término do contrato da Comfica com a Vivo, muitos traba-
lhadores se viram em situação complicada. Fomos para a luta. Nos 
reunimos com a Vivo e com a TEL, que assumiu o contrato no lugar 
da Comfica. Nossa reivindicação era de que a TEL contratasse 100% 
da mão de obra dos envolvidos, mantendo-se as mesmas condições 
salariais e de trabalho.

Após análise, a TEL informou que conseguiu evoluir quanto a criação 
de um novo cargo, denominado técnico de fibra óptica 4, propondo 
salário inicial de R$ 2.500,00 acrescido de 30% do adicional de peri-

Baixe nosso aplicativo!
Agora ficar por dentro de todos 
os nossos serviços, notícias e 

benefícios está mais fácil. É  
só baixar nosso aplicativo 

(SINTETEL) disponível  
para Android e aproveitar  

tudo o que você tem direito!
Em breve para ios

sintEtEl luta pEla contratação 
dos trabalhadorEs da comfica

culosidade. Mas os dirigentes do Sintetel disse-
ram que a proposta da empresa não atendia ao 
que foi reivindicado. 

Como contraproposta, solicitamos que os profis-
sionais mencionados fossem contratados com o 
salário inicial de R$ 2.650,00, sem prejuízo de 
outros benefícios, inclusive com o acréscimo de 
adicional de periculosidade de 30%. A empresa 
aceitou a proposta e assim ficou acordado.
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Sócio do Sintetel  
agora paga menos no aluguel  
de veículo. Com a frota mais nova do Brasil  
e itens de conforto desde a categoria mais básica, a Movida 
conta com mais de 190 lojas espalhadas nas principais cidades e 
aeroportos do país. Acesse o hotsite especial no Espaço do Sócio.

Em dEfEsa do EmprEgo, sintEtEl sE 

rEúnE com a tElEmont
Dirigentes do Sintetel questionaram a Telemont quanto ao número de trabalha-
dores que atuarão no novo contrato assumido pela empresa. O Sindicato rei-
vindicou também que seja aproveitada toda a mão de obra dos trabalhadores 
que venham a se desligar das empresas que estavam no contrato. 

A empresa afirmou que aproveitará o maior número de trabalhadores. Para 
isso, solicitou o auxílio do Sindicato no sentido de encaminhar a relação de no-
mes que deixarão as empresas que perderam o contrato. E é isso que faremos 
como forma de garantir o emprego em nossa categoria! 

sintEtEl nEgocia  
E garantE ppr na daruma

Mesmo com a empresa Daruma passando por recuperação judicial, o Sintetel 
negociou e garantiu o pagamento do PPR 2017. O pagamento do valor será de 
R$ 700,00, com a efetiva quitação até 06/07/2018.

Também já conseguimos com que a Daruma se comprometesse a iniciar ime-
diatamente as negociações do PPR/2018.

Com relação aos trabalhadores demitidos, o Sintetel exigiu da empresa o cum-
primento do pagamento das verbas rescisórias que estão em atraso, impos-
sibilitando os mesmos de serem homologados. A Daruma quitou o débito em 
05/05/2018. Mais uma vez, o Sintetel sai na frente em defesa dos trabalhadores.

A Teleperformance Telecom assumiu o contrato da EGS e já mostra 
suas garras contra os trabalhadores. A empresa informou que vai con-
tratar apenas 20 trabalhadores da EGS e com salários e benefícios 
inferiores aos praticados na antiga empresa.

O Sintetel não aceitou. Reivindicamos a contratação de 100% da mão 
de obra dos envolvidos, inclusive com os mesmos salários e condições 
de trabalho que eram praticados na EGS. Sempre que ocorre encerra-
mento de contrato, a empresa tomadora de serviços absorve os traba-
lhadores nas mesmas condições da anterior. A Teleperformance rema 
contra a corrente.

Além disso, a empresa tem práticas antissindicais. Ela não quer con-
tratar um diretor sindical eleito pelos trabalhadores. O Sindicato cobrou 
da VIVO, que é a tomadora dos serviços e estava presente na reunião, 
uma solução para este impasse. A VIVO respondeu que ainda não ob-
teve êxito.

A Teleperformance Telecom também tem dificultado o pagamento do PPR aos 
seus trabalhadores. A empresa segue na contramão de todas as outras empre-
sas do setor que cumprem a Convenção Coletiva e pagam o PPR.

O Sindicato avaliará a situação e tomará as medidas cabíveis. Além disso, 
o Sintetel buscará realocar os demais trabalhadores em outras empresas.

Jorge e Mateus
 

Saiu o resultado de mais  
uma promoção no Espaço  

do Sócio. Desta vez,  
uma sócia levou um  

par de ingressos para  
ir à apresentação da  

dupla Jorge e Mateus.

A vencedora foi a sócia Cintia 
Débora Oliveira, trabalhadora da 

Atento, site Zona Sul. 

Os associados contam com uma área exclusiva no site do Sintetel. Lá, o trabalhador tem acesso à 
carteirinha de sócio virtual e também fica por dentro de promoções especiais e vários benefícios do dia a dia.

Milhares de  
ingressos para  
diversos filmes 

distribuídos 
gratuitamente

CINE
MA

Katy Perry,  
Maiara e Maraisa,  

Jorge e Mateus,  
entre outros.

SHO
WS

Super 
descontos em  

várias peças 
para todos os 

públicos.

TEA
TRO
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INsTRUÇÕEs 
Login: CPF do sócio
Senha: SINTETEL2018
(tudo maiúsculo, ok ?)

Após o primeiro acesso,  
o sócio poderá criar uma 
nova senha e login.

Assim que o cadastro do sócio é  
efetivado, ele já tem acesso a 
todas as vantagens exclusivas. 
É só acessar  
sintetel.org            , ir  
no Espaço do Sócio  
e aproveitar todas  
as promoções!

Espaço do SÓCIO

tElEpErformancE 
tElEcom rEma contra 

a corrEntE


