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Se você pensa em se aposentar, é melhor começar a lutar!

 Idade mínima: 65 anos para homens e 62 para 
mulheres;

 Aposentadoria por tempo de contri-
buição:  deixará de existir. Hoje, sem idade mínima, 
mulheres que contribuíram por 30 anos e homens que 
contribuíram por 35 anos podem se aposentar, inde-
pendente da idade.

 Aposentado que trabalha: perderá direito ao 
depósito mensal do FGTS e multa de 40% se demitido.

 Tempo mínimo de contribuição: aumenta-
rá para 20 anos, tanto para homens quanto para mulhe-
res. Hoje são 15 anos.

A reforma da Previdência dificultará o acesso à aposentadoria e reduzirá o valor dos benefícios. Conheça 
os principais pontos que vão prejudicar a sua vida, dos seus filhos e de todos os trabalhadores brasileiros.

Abaixo-assinado contra a reforma da previdência! 
Junte-se ao Sintetel e lute para preservar a sua aposentadoria. 

Como fazer para assinar:

Câmara aprova projeto que torna crime o assédio 
moral no trabalho. Decisão segue para o Senado

Uma grande vitória para os trabalhadores! A Câmara 
dos Deputados aprovou, em 12 de março, um projeto 
que torna crime o assédio moral no trabalho. O texto se-
gue para a apreciação do Senado.

Pela proposta, configura assédio moral: "Ofender re-
petidas vezes a dignidade de alguém, causando-lhe 
dano ou sofrimento físico ou mental, no exercício de 
emprego, cargo ou função”.

O projeto prevê a inclusão desse crime no Código Pe-
nal e define que a pena para quem humilhar e causar 
danos a alguém será detenção de um a dois anos.

A pena poderá ser aumentada em um terço se a vítima 

tiver menos de 18 anos. A causa somente terá início se 
a vítima representar contra o ofensor.

Relatora do projeto, a deputada Margarete Coelho (PP-
-PI) disse que, para caracterizar o assédio moral, a prá-
tica não pode ser um fato isolado.

"A conduta não pode se apresentar esporadicamen-
te ou em decorrência de um fato isolado. A dignidade 
da pessoa deve ser afetada de forma intencional e 
repetidamente, tanto no trabalho como em todas as 
situações em que haja algum tipo de ascendência 
inerente ao exercício do emprego, cargo ou função 
para que seja caracterizado como assédio moral", 
explica.

 100% do benefício: os bra-
sileiros precisarão contribuir por 40 
anos para conseguir se aposentar 
com 100% do salário de contribuição 
(cujo teto – valor má ximo - hoje é de 
R$ 5.839 mil).

 BPC: Benefício de Prestação 
Continuada: R$ 400,00 será o valor a 
ser pago para idosos e pessoas com 
deficiência que não possam se manter 
e nem serem mantidos por suas famí-
lias. Atualmente, o benefício é de um 

salário mínimo independente da idade. 

 Pensão por morte: reduz 
para 60% do valor total mais 10% adi-
cionais por cada dependente. Assim, 
receberá 100% apenas o pensionista 
que tiver cinco ou mais dependentes.

 Capitalização: os novos traba-
lhadores serão incluídos no sistema 
de capitalização, no qual o valor da 
aposentadoria dependerá da pou-
pança de cada trabalhador.

Tudo isso são conquistas do seu Sindicato! Não é lei! Pense nisso e associe-se para fortalecer a luta e manter seus benefícios.
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Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho

Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho
sintetel@sintetel.org.br

www.sintetel.org

Telefone da sede em São Paulo:(11) 3351-8899

facebook: SintetelSPtwitter: @Sintetel
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Quer saber mais sobre o assun-
to? O Sintetel possui uma carti-
lha que trata do assédio moral e 
sexual no ambiente de trabalho. 
Acesse sintetel.org.br e confira a 
cartilha completa.  
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Vamos lutar!

• Você poderá comparecer à sede ou 
subsedes do Sintetel.

• Você poderá fazer o download do 
Abaixo-assinado no sintetel.org.br 
e depois remeter ao Sindicato pelo 
e-mail sintetel@sintetel.org.br, assunto 
“Abaixo-assinado” ou pelos correios. 

• Solicite ao representante sindical 

do seu prédio ou local de trabalho o 
formulário do Abaixo-assinado. 

• Compareça ao evento do 1º de 
maio na Praça da República, a partir 
das 10 horas.

• Representantes do Sindicato 
visitarão as empresas para coletar 
assinaturas.
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Vitória! Sintetel soluciona 
problemas do produto 

Cetelem na Atento Itaquera!

Após protesto, Concentrix  
se reúne com o Sintetel  

para negociar PLR

nosso protesto deu resultado! 
A Atento procurou o Sindicato e 
apresentou a resolução para as 
reivindicações dos trabalhadores.

Diante das denúncias recebidas 
pelo Sindicato sobre prática de 
assédio moral, ameaças de puni-
ções, controle de tempo para ir ao 
banheiro, prática antissindical por 
parte de alguns líderes, entre ou-
tros, a empresa respondeu que:

Assédio Moral  
e uso do banheiro
em conjunto com o Sintetel será fei-
to um trabalho de conscientização 
dos líderes explicando a importân-
cia de tratar o trabalhador com res-
peito e de forma humanizada.
 
Também haverá orientação aos 
teleoperadores quanto aos direi-
tos e deveres. Esse trabalho terá 
início a partir de 12/04. O Sintetel 
espera que os problemas sejam 
sanados. 

Remuneração Variável
Cetelem tinha uma tabela com 

um ranking de produtos com 
comissionamento variado. Em 
janeiro foi comunicado a unifica-
ção dos valores para R$ 25,00 
reais por venda. 

em fevereiro, os trabalhadores 
cumpriram o seu papel e deram o 
máximo de si. Em meados de mar-
ço, foram surpreendidos com a 
informação que o valor seria outro 
completamente diferente e infini-
tamente menor.
 
Em resposta, a operação Cete-
lem recuou. O Sintetel pressionou 
através de e-mails e protesto. E 
assim a empresa respondeu que 
fevereiro e março serão pagos R$ 
25,00 por venda efetuada.

E a partir de 01/04 será considera-
da a tabela com diversos valores 
de comissionamento, conforme 
era anteriormente. Ainda falta re-
solver alguns pontos que ficaram 
pendentes. Durante o trabalho 
que será feito na empresa, em 
conjunto com o Sintetel, a Opera-
ção tratará dos temas 

O Sintetel não tolera desrespeito 
com o trabalhador e fez um protes-
to, em 27/03, na porta da Concen-
trix, mostrando insatisfação diante 
da dificuldade de negociar. 

A Comissão de negociação havia 
marcado quatro reuniões com a 
empresa a fim de discutir a PlR 
2019, mas a Concentrix não com-
pareceu em nenhuma delas. 

graças à nossa manifestação, a 
empresa compareceu à reunião 
em 05 de abril para discutir a PlR 
2019. na ocasião, a Concentrix foi 
cobrada pelo pagamento da PlR 
2018. A empresa ficou de respon-
der qual será a data do pagamento. 

na oportunidade foi cobrada aber-
tura das negociações do PlR 2019. 
A empresa afirmou que negocia-
remos a partir de maio. Durante a 
conversa a Concentrix prometeu 
estreitar o relacionamento com o 
Sindicato para viabilizar os interes-
ses dos trabalhadores.

A partir de agora, as empresas de 
teleatendimento se compromete-
ram a negociar PlR por empresa. 
Isso pode ajudar a melhorar os va-
lores da PlR nas próximas nego-
ciações.

Fique ligado nas informações do 
Sindicato. Siga o Sintetel nas redes 
sociais: sintetelsp
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Convênios Baixada Santista

 
Escola Superior de Administração,  

Marketing e Comunicação

Tel.: (13) 3269-5757

20% de desconto para 
os cursos  convencionais.

40% de desconto  
para os cursos tecnólogos.

*Desconto exclusivo para novos alunos.

EAD - SANTOS
De 30% a 50% nos cursos Graduação,  

MBA e Pós-Graduação a distância

Tel.: 0800 222 9000
Av. Dr. Bernardino de Campos, 62/64

Vila Belmiro - Santos - SP

Convênio Vale do Paraíba

Anjos viAgens & Turismo
Tel.(12) 3308-5100 / 3308–5200

3% a 5% de desconto em pacotes: aéreo + hotel 
www.anjosviagens.com.br

 Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 335 – Compl:1004  - 
Parque Residencial Aquarius – São José dos Campos/SP

Tel.: (12) 3909-5800

15% de desconto
www.unicursos.com.br

roberto@unicursos.com.br   |   sonia@unicursos.com.br 
Rua Brigadeiro Osvaldo Nascimento Leal, 400 

Vila Rubi – S. J. dos Campos

Pensando em melhorar a navegabilidade para você, tra-
balhador e trabalhadora, lançamos uma “cara” nova para 
a área de login do associado no site do Sintetel.

A novidade é que antes de se tornar sócio é possível vi-
sualizar as principais promoções disponíveis no Espaço 
do Sócio.

Aproveite para visitar, se familiarizar com o novo visual 
da página e mostrar para os amigos também aproveita-
rem os melhores descontos e sorteios em universidades, 
teatro, cinema e muito mais!

ACESSE: SintEtEl.oRg

Rumo cursos
Unicursos
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Sintetel negocia e 
Leveros pagará PLR
O Sintetel negociou com a empresa leveros, situada em Assis, e os 
trabalhadores receberão o PLR.

Os trabalhadores receberão em 31/05 o valor do salário + 
produção. Os valores ficarão entre 1,45 a 1,98 salários.

na foto, Jorge luiz Xavier, dirigente do Sintetel, realiza  
assembleia de PlR na empresa leveros, em Assis.

várias reclamações dos traba-
lhadores da vickstar chegaram 
até a regional do Sintetel, em 
São José do Rio Preto.

dirigentes do Sintetel foram até 
a empresa localizada em votu-
poranga para apurar as denún-
cias dos trabalhadores.

 lá foram recebidos por uma 
comissão de trabalhadores 
que apresentou as seguintes 
irregularidades praticadas pela 
vikstar: atraso no depósito do 
FGTS, pagamento abaixo do 
piso, adicional noturno incorre-
to, pausas e descanso fora da 
nR 17, entre outras.

na tentativa de resolver estes 

conflitos, foi pedida à empresa 
uma reunião, para o correto en-
quadramento sindical.  Hoje a 
empresa segue o sindicato do 
comércio.

no entanto, ficamos sabendo 
que os trabalhadores que se 
reuniram com os dirigentes do 
Sintetel foram demitidos pela 
empresa. Isso configura como 
uma retaliação. Trata-se de prá-
tica antissindical. nós acionare-
mos a Justiça contra a empresa, 
pedindo inclusive a reintegração 
dos trabalhadores prejudicados, 
afirma Jorge luiz Xavier, diretor 
Regional do Sintetel.

Até  o fechamento desta edição, a 
vikstar não havia se manifestado. 

Vikstar Contact 
Center explora 

trabalhadores e tem 
prática antissindical

Trabalhadores da Vikstar relatam aos dirigentes do Sintetel as 
irregularidades cometidas pela empresa

DESCONTO
para você 
e sua família

DESCONTO

Mensalidade de r$ 25,90 
individual e r$ 21,90 por 
pessoa no plano familiar.

Paraguaçu Paulista

Apresente a carteirinha de sócio na 
portaria e obtenha desconto de até 
12,5%. Válido para todo o Estado 

de São Paulo

váliDo pArA ToDAs  
As ciDADes: 

Bauru, Rio Preto, Campinas, 
Catanduva, Hortolândia, José 

Bonifácio, Ribeirão Preto, Nova 
Odessa, Mirassol, Santos, 

Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, 
Valinhos.

Desconto de 10% na 
apresentação de carteirinha de 

sócio para Bauru e Região.


