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PRESTADORAS

Os trabalhadores das empresas prestadoras de 
serviços em telecomunicações, com data-base em 1º 
de abril, compuseram a Pauta de Reivindicações  
para a Convenção Coletiva 2019/2020.

O Sintetel realizou assembleias com os rabalhadores 
em todo o estado de São Paulo, de 14 a 24 de 
janeiro. É importante ressaltar que assembleias foram 
convocadas e amplamente divulgadas, conforme edital 
publicado no jornal Agora SP de 8 de janeiro de 2019, na 
página A12. 

Conheça as principais reivindicações da Pauta:

Campanha Sa lar ia l
AsseMbleiAs compõem Pauta de ReivindicAções

aumentO Real

PLR
Digno

Ability  - São José dos Campos

tel  - bauru

iComon - Jabaquara

iComon - Vila Guilherme

Unidos somos mais fortes! Participe da CamPanha salarial.

FibRAX -  osasco

■ recomposição salarial - 
100% das perdas salarial  
do período (InPC);

■ aumento real de 5%;

■ manutenção e ampliação 
do piso salarial por função;

■ VR - R$ 35 diário

■ adicional periculosidade 

■ adicional insalubridade

■ PlR digno 

Dirigentes do Sintetel entregaram, em 30 de janeiro, a Pau-
ta de Reivindicações aos representantes das empresas. O 
próximo passo será a abertura das negociações. espera-

mos que seja logo! Já estamos cobrando as empresas.   

Com o objetivo de proteger os trabalhadores dos efeitos da reforma trabalhista, cobramos 
das empresas que o "negociado sobre o legislado" não exclua, diminua ou precarize qual-
quer garantia ou direito da categoria.

outro item que também compõe a Pauta de Reivindicação é a taxa de fortalecimento utiliza-
da pelo Sintetel para manutenção de todos os seus serviços em defesa da categoria. Aten-
dimento jurídico, colônias de férias, clubes de campo, promoções culturais, descontos em 
faculdades, são alguns dos benefícios que o Sintetel oferece ao trabalhador. Além dos be-
nefícios que a Convenção Coletiva proporciona tais como: Reajuste Salarial, Gratificação 
de Férias, Remuneração Variável (Produção), PlR/PPR, Periculosidade, VR/VA, VR nas 
férias, Plano médico, entre outros benefícios. tal custeio é de extrema importância para o 
Sindicato e para os direitos dos trabalhadores, porém aqueles que quiserem manifestar 
sua oposição terão oportunidade no período de até 30 dias a partir da data-base, 
ou seja, 1º de abril, em conformidade com os termos estabelecidos no TAC firmado 
junto ao ministério Público do trabalho.
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EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo. Filiado à:

Aproveite o melhor do verão nas 
colônias do Sintetel no litoral

O verão ainda está a todo  
vapor. Nada melhor do que curtir  
uns dias quentes na praia, tomando  
água de coco ou uma cerveja bem  
gelada! Então aproveite para se hospedar  
nas colônias de férias do Sintetel e  
desfrutar das belas praias de Caraguá  
e de Praia Grande.

As colônias são para o uso dos  
sócios e seus convidados e contam  
com apartamentos para 6 ou 8 pessoas,  
salão de jogos, piscina, quadra esportiva, 
parquinho para as crianças e muito mais! 

Faça logo 

sua reserva:

Residentes em São Paulo  

(capital) e Grande São Paulo:

(11) 3351-8899, opção 2.

Residentes nas demais regiões: 

reserve na subsede do Sintetel 

mais próxima.

Como o fim  
do Ministério 
do Trabalho 
pode afetar  
a sua vida 

A fiscalização é o principal ins-
trumento para impedir a viola-
ção de direitos trabalhistas. e 
o trabalhador a cada dia está 
mais lesado pelas ações dos 
governos temer e bolsonaro. 

A Reforma trabalhista trouxe 
uma onda precarizações aos 
trabalhadores, o que inclui o en-
fraquecimento dos sindicatos 
e a intimidação dos trabalha-
dores para ingressar com uma 
ação na Justiça contra alguma 
empresa, pois o trabalhador 
corre o risco de pagar as despe-
sas processuais da empresa. 

não bastasse isso, o governo 
bolsonaro extinguiu o ministé-
rio do trabalho e distribuiu suas 
competências e atribuições 
para quatro outros ministérios 
(economia; Justiça e Segu-
rança Pública; Cidadania; e da 
mulher, da Família e dos Direi-
tos Humanos). esse desmem-
bramento, na prática, enfra-
quece também a fiscalização 
e a investigação do ministério 
Público do trabalho (mPt) no 
combate ao trabalho escravo e 
às irregularidades no meio am-
biente laboral. Além disso, fa-
cilita a implementação total da 
reforma trabalhista.

outra função importante exerci-
da pelo ministério do trabalho, 
junto com os sindicatos, pode 
estar prejudicada: a de fiscalizar 
se nas empresas há riscos de 
acidentes ou doenças ocupacio-
nais.  ou seja: mais incertezas e 
injustiças poderão assombrar a 
classe trabalhadora. 

o Sintetel defende o retorno do 
ministério do trabalho, assim 
como o fortalecimento de todos 
os órgãos de proteção e defesa 
da ampliação dos direitos tra-
balhistas. 

AINDA NÃO É SÓCIO? 
Pelo site, no esPaÇo do sÓCio, VoCÊ tamBÉm  

Pode se assoCiar online!

Sócio do Sintetel e dependentes têm 
descontos incríveis em faculdades
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E também no interior

ACESSE SINTETEL.ORG > BENEFÍCIOS e veja todos os descontos e parcerias. 


