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G R EV E N A V IVO
99% dos trabalhadores dizem não à proposta
Os trabalhadores decidiram pela reprovação da proposta para o Acordo Coletivo
2017/2018 e pela deflagração de greve a
partir de 04/12/2017. O Sindicato realizou
assembleias de 22 a 24 de novembro.
A empresa marcou nova reunião para
28/11/2017. O Sintetel deixou claro que,

se não houver avanços significativos da
proposta, a greve será mantida, conforme
decisão dos trabalhadores.

balhador. O Sindicato cobra a garantia de
que não será feita nenhuma alteração que
traga precarização.

Além de uma proposta para o ACT problemática, durante as negociações a Vivo
também fez ameaças de aplicar regras da
reforma trabalhista que prejudicam o tra-

Os trabalhadores e o Sindicato
deram seu recado. A proposta
está rejeitada.

Reivindicamos aumento real nos salários, além de isonomia ampla,
geral e irrestrita nos benefícios praticados pela VIVO, pois trata-se
da operadora com os melhores resultados financeiros do Brasil.
MOVIMENTO NACIONAL: com exceção do Rio de Janeiro e Espírito Santo,
que realizarão assembleias em 29 de novembro, a maioria dos sindicatos filiados à
Fenattel (federação nacional) também recusou a proposta.
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Lutar para fortalecer os Acordos e Convenções
Após a aprovação da desastrosa
reforma trabalhista, que na verdade foi feita pelos empresários, os
desafios para o movimento sindical e para os trabalhadores serão
muitos.
Nós, que estamos do outro lado da
corda, devemos nos manter firmes

FIQUE LIGADO!

SINTETEL
DIVULGA

e unidos para garantir nossos direitos conquistados ao longo de anos.
É como recomeçar do zero. O objetivo primeiro é impedir a retirada de
qualquer direito e amenizar os efeitos da reforma em nossos Acordos
e Convenções Coletivas.
Nos acordos que fechamos nesses

dias com algumas empresas operadoras já conseguimos garantir
direitos e impedir a precarização.
O lema "Nenhum direito a menos"
será cada vez mais necessário!
Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

Acordos nas Operadoras
Os trabalhadores das empresas TIM, BT, Porto Seguro e Oi aprovaram seus respectivos Acordos
Coletivos, que asseguram direitos e dão proteção contra itens nocivos da reforma trabalhista.

Esta nova gestão do Sintetel também está preocupada com os profissionais que estão fora do mercado de trabalho. Agora no site
do Sintetel há uma área exclusiva

Oi

Tim

onde são divulgadas vagas em
empresas do setor.
É aquela força que você, seu amigo ou parente precisava!
As oportunidades são para todos
os perfis de trabalhadores, para várias áreas e funções, inclusive para
Pessoas com Deficiência (PcD).

Acompanhe as vagas!
Acesse:
www.sintetel.org/vagas

Po rto S e g u ro

BT

Em andamento...
Até o fechamento desta edição, seguem as discussões com as operadoras Claro, Nextel e
Algar Telecom. O Sindicato espera avanços significativos nas negociações para se chegar em
desfechos diferentes da Vivo.

@SintetelSP

Saiba mais sobre as assembleias e o andamento das negociações
no site e nas redes sociais do Sintetel.
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DENÚNCIAS
T E L d e S a n to s

Garantir empregos
é com o Sintetel
O Sindicato garantiu o emprego de aproximadamente 300 trabalhadores da EGS ao
negociar a migração deles para a TEL. Eles seriam demitidos após a perda do contrato da EGS com a TIM. Com a intervenção do Sintetel, os trabalhadores foram realocados para outra empresa do setor. Para nós, cada representado conta e muito.
“Com a negociação do Sindicato, impedimos que os trabalhadores ficassem na mão
em um momento de alto desemprego. Fizemos um bem a centenas de famílias, é para
isso que trabalhamos dia após dia", destaca Almir Munhoz, presidente do Sindicato.
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PPR na Icatel: primeira
parcela já foi paga
O Sintetel negociou o PPR/2017 dos trabalhadores da Icatel, que atua na manutenção de telefonia pública. O valor total do Programa corresponde a 1,8 salários
normativos vigente na Convenção em 31/12/2016. Está garantido o valor mínimo
de um piso da categoria.
A empresa já pagou o adiantamento do PPR no mês de outubro/2017. Até 19 de
abril de 2018, ela pagará o restante. Além dos empregados ativos, também terão
direito ao PPR de forma integral as trabalhadoras afastadas por licença maternidade bem como os adotantes na forma da lei.
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JÁ CONHECE NOSSOS PARCEIROS?
Você sabia que o Sintetel fornece uma série de serviços e descontos
aos trabalhadores associados? São mais de 500 parceiros em todo o Estado!

Aproveite!

Descontos em faculdade, cursos
de idiomas e uma série de outros serviços

Quer ver a lista completa? Acesse sintetel.org e clique na aba “Convênios”.

Aproveite!

PARA ONDE VAI
SUA CONTRIBUIÇÃO?
Prestar contas é sempre o melhor jeito de manter a transparência e criar uma relação de
confiança. Toda a contribuição
feita pelo trabalhador ao Sintetel é usada para manter nossa
estrutura em todo o Estado.

• Nosso atendimento jurídico já
conseguiu nos últimos quatro
anos colocar R$ 18 milhões no
bolso do trabalhador em processos vitoriosos. Foram mais
de 15 mil atendimentos realizados só nos últimos 4 anos.

• É assim que o Sintetel disponibiliza um atendimento eficaz
aos trabalhadores da categoria.
79% das pessoas que já precisaram de nosso auxílio aprovam o
atendimento recebido.

• Levar as notícias até o trabalhador, por materiais impressos e cada vez mais por meios
digitais, também é um compromisso nosso.

• Mantemos uma estrutura com
três colônias de férias, dois clubes e mais de 500 parceiros.
Nossa meta é ampliar os benefícios e entregar ao trabalhador
os serviços preferidos.

Ou seja, tudo que entra no caixa
da entidade é usado para melhorar nossos serviços.
Ajudar o Sindicato só se reverte
em benefícios ao trabalhador!

GOSTA DE
TEATRO?

As promoções
já começaram!
São ingressos
gratuitos ou
com super
desconto para
os trabalhadores da categoria!
Fique ligado no nosso Facebook: @Sintetelsp
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Sintetel está ouvindo os
trabalhadores. E as novidades já
estão começando. Mais parceiros
de peso, serviços de interesse da
categoria e descontos incríveis
virão por aí. Fique ligado nas
notícias do Sindicato.

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