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MAIS SERIEDADE!
Operadoras arrastam negociações

Data-base 1º de
setembro: inflação do
período foi de 1,73%

O QUE ESPERAR ESTE ANO?
O Sintetel entende que as operadoras
têm condições de apresentar propostas
com AUMENTO REAL. O baixo índice
de inflação permite que as empresas
compensem as perdas salariais dos
anos de alta inflação.

AUMENTO REAL É POSSÍVEL!
ESSA SERÁ NOSSA LUTA.

CLARO d
mais uma ificulta
vez

VIVO: proposta de
reajuste surpreende

TIM aumenta lucro,
mas e o reajuste?

A VIVO ofereceu ZERO de reajuste nos
salários e benefícios. Apresentou uma
justificativa sem sentido e ainda quer
piorar o que existe. Obviamente, recusamos a proposta.

A TIM teve um crescimento no lucro
de 194% em 12 meses. Uma vez que
os trabalhadores são os responsáveis
por tal desempenho, esperava-se uma
negociação sem choros da empresa.
Mas, não foi o que ocorreu.

Cobramos a discussão de todos os
itens que reivindicamos, inclusive a
implantação da função de Multi-Skill
para área de Campo. Uma nova reunião deve ocorrer em 27/09. Contamos com o apoio dos trabalhadores
para virarmos o jogo!

Na reunião de 31 de agosto, a operadora não apresentou proposta. Não
bastasse isso, nem marcou uma nova
reunião. Estamos em cima da empresa para que uma proposta seja apresentada o quanto antes.

Ação cobra agilidade das operadoras
na Campanha Salarial
Dirigentes do Sintetel estiveram na porta dos prédios da Vivo (15/08) e da Tim
(6/9) para esclarecer aos trabalhadores a situação da Campanha Salarial e cobrar
mais seriedade das operadoras.
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VEJA MAIS DETALHES E ACOMPANHE O ANDAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES.

ACESSE: WWW.SINTETEL.ORG E FACEBOOK @SINTETELSP
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Palavra do

Presidente

A nova diretoria do Sindicato acaba de tomar posse. Ânimo e vontade para trabalhar não faltarão.
Levaremos o Sintetel ainda mais
perto do trabalhador. A união se faz
mais do que necessária para resistir ao desmonte dos direitos trabalhistas impostos pela pressão das
empresas. Além de enfrentar as
futuras investidas contra os trabalhadores pretendidas pelo governo.

Nossa meta é ampliar e fortalecer todos os departamentos do
sindicato com a implementação
de melhorias na gestão. Sua voz
será cada vez mais ouvida.

Estamos em plena campanha
salarial nas Operadoras. Vamos
lutar para um reajuste digno, aumento real e avanços nas cláusulas sociais.

Ampliaremos a nossa rede de
convênios para que você tenha
ainda mais opções de escolha
com melhores descontos em faculdades, médicos, cursos e diversos serviços.

Venha para o Sindicato! Fique sócio do Sintetel e fortaleça a nossa
luta em defesa dos seus direitos.
Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

Novo time e novos desafios
A galera eleita para a nova diretoria do Sintetel assumiu o comando do Sindicato no início
do mês de agosto e já trabalha a todo vapor.
Essa renovação combina experiência com garra para que tenhamos mais ferramentas para enfrentar os patrões.
Em um momento difícil para os trabalhadores brasileiros, a nova diretoria chega com ânimo e vontade
para defender os direitos e garantir mais conquistas.

Estaremos mais perto do trabalhador e vem aí novidades. Acompanhe!

SEU JORNAL DE CARA NOVA!
Nova gestão no Sintetel. Novo jornal. O
Linha Direta direcionado aos trabalhadores de operadoras e prestadoras de serviço foi repaginado.
Agora mais curtinho e direto. Você também pode acompanhar as informações
pelo site sintetel.org e pelas redes sociais
em nossas páginas oficiais.
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@SintetelSP

Segue a gente!

Avanços!

Trabalhadores da Icomon
têm novas conquistas
Como resultado do empenho do Sintetel, trouxemos boas notícias
para quem trabalha na Icomon. Mais valorização aos trabalhadores!
Discutimos também algumas denúncias que chegaram ao Sindicato.
Saiba mais:

PROMOÇÕES

Aproximadamente 2 mil trabalhadores serão promovidos.
Até o final do processo, serão 1.530 RTBs promovidos para
Técnico MultiSkill, 242 cargos de monitores na escritório de
serviços e 98 assistentes de serviços. O crescimento salarial pode chegar a 31%.
Isso está sendo discutido e acompanhado
pelo Sindicato.

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Será medida com os mesmos critérios do PPR,
com valores diferenciados. Os reflexos de férias, 13º e FGTS estarão contemplados para o
benefício, dando mais garantia ao trabalhador.

CABISTAS

Cobramos mais valorização aos cerca de 400
cabistas da Icomon. De acordo com a empresa, isso ocorrerá com as novas práticas de
Remuneração Variável, que também devem
beneficiar esse grupo.

!

Graças à
combatividade
do Sintetel,
outras funções
operacionais e
administrativas na
Icomon equivalem
ou superam os
salários das
operadoras!

ESCALAS ABUSIVAS

Cobramos da Icomon uma política mais humana! Denunciamos a pressão feita para se trabalhar
nas folgas, e também os desrespeitos das folgas consecutivas (sábado e domingo), obrigando o
empregado a trabalhar nesses dias.

REFORMA
TRABALHISTA

Homologações
Com a reforma aprovada, a partir
de novembro as empresas poderão
realizar homologações sem a participação do sindicato. A grande preocupação é que cerca 70% das homologações têm erros. Destes, 90% são
corrigidos pelo sindicato. Ou seja,
sem o Sindicato quem fiscalizará sua
rescisão e garantirá que a empresa
pague o que deve?
Homologação tem que ser feita no
Sindicato para o bem do trabalhador.

ATENÇÃO:
Qualquer abuso
ou irregularidade,
denuncie ao
Sindicato

A empresa assumiu os equívocos, mas diz que respeita as folgas consecutivas.

*telefones no rodapé da página 4

Venha passar seus finais de semana, folgas, feriados
ou férias nas colônias de férias ou nos clubes
de campo do Sintetel.

Informações: www.sintetel.org
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Veja o que o seu Sindicato
faz e oferece para você
e sua família e que talvez
você ainda não saiba

Sintetel

Ajuda!

Conhece alguém
que procura emprego?
ENTO
ATENDIM

VAGAS
Recolocamos você e
sua família no mercado
de trabalho por meio de
ofertas de vagas em várias empresas do setor.
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As empresas não são
obrigadas a reajustar os
salários. Somos nós que
garantimos todos os anos
reajustes de seus salário e benefícios (VA, VR,
Auxílio Creche, entre outros). Negociamos também seu Plano Médico o
seu PPR/PLR.
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Temos uma
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es
faculdades,
escola de id
iomas, lojas,
médicos, a
ca
demias e m
uito mais.
O
s
descontos
são pra vo
cê e
para toda a
sua família.

Preocupado com o trabalhador e
com sua família, o Sintetel quer dar
uma força neste cenário de grande
desemprego. Em parceria com empresas do setor, ajudaremos na recolocação no mercado de trabalho.
Esse projeto faz parte das ações da
nova diretoria.
Acompanhe as vagas, indique aquele seu amigo ou parente que busca
uma boa oportunidade.

ACESSE:

www.sintetel.org

DE OLHO NO PPR
O Sintetel fechou acordos de PPR com algumas empresas. Confira a data de pagamento:

QUER SABER MAIS SOBRE COMO
UTILIZAR TODOS OS SERVIÇOS
OFERECIDOS PELO SEU SINDICATO?

empresas
ABILITY

30/09/17

AT&T

www.sintetel.org

|

sintetel@sintetel.org.br

| Tel. (11) 3351-8899

|

COMFICA

08/2017

03/2018

ERICSON

31/07/2017

03/18

28/02/18 *

TEL

31/07/17

31/01/18

TELEMONT

05/09/2017

03/04/2018

VOGEL

Março/2018 *

ZTE

30/09/02017 *

@SintetelSP

EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo.
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31/03/2018

30/05/2018 *

SPEEDCAST

ENTRE EM CONTATO COM A GENTE!

data
1ª PAR
2ª PARC

* parcela única

Filiado à:

