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Visando a proteção dos trabalhadores dos efeitos da reforma trabalhista, co-
bramos das empresas que o "negociado sobre o legislado" não exclua, dimi-
nua ou precarize qualquer garantia ou direito da categoria.

A Campanha Salarial das operadoras envolve os trabalhadores de empre-
sas como Vivo/Telefônica, Média Networks, Telxius Torres, Telxius Cable, 
76 Telecom, Alpamayo Telecom, Algar Telecom, Alfateam, América Net, Bolt 
Telecom, BT Communications, BT Brasil, BT Latam, Cambridge Telecomuni-
cações, Datora, Datocenter, Citta Telecom, Fusion Telecom, Hoje Sistemas, 
Netwave, Nextel, Optimum, Optitel, Option Telecom, Pontal Telecom, Porto 
Seguro Telecom, Spin Telecom, Telecom South America, Tellfree, TIM, T-
-Leste, Tellig, Telmex do Brasil, Transit, Vonex, CLARO, Americel, Star One, 
Embratel TVSat, entre outras. A data-base da categoria é 1º de setembro.

O próximo passo será a entrega das pautas às empresas e o início das nego-
ciações. Acompanhe informaçõespelo site do Sindicato e pelas redes sociais.

Trabalhadores das operadoras concluem 
a composição da Pauta de Reivindicações
Os trabalhadores das operadoras em telecomunicações de todo o Estado de São Paulo compuseram, de 03 

a 28 de junho, o elenco de reivindicações para o próximo Acordo Coletivo 2019/2020.

É importante ressaltar que assembleias foram convocadas conforme edital publicado no jornal Agora SP 
de 26 de maio de 2019, na página A14.

A seguir, as principais 
reivindicações da Pauta:

Reajuste salarial com  ganho real;

Reajuste real em VR/VA, Auxílio Creche e Excepcional;

PPR/PLR;

Premiação por tempo de casa;

Cesta de benefícios-  uma carga extra de VA/VR em dezembro;

Vale Combustível/Estacionamento/Fretado.
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EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo. Filiado à:

A economia que o governo quer fazer será em cima dos assalariados do 
INSS. Ou seja, ele não acaba com os privilégios, pois os militares (Forças 
Armadas), políticos e o judiciário estão fora desta reforma.

Além disso, não existe isonomia na concessão das aposentadorias. 
Os militares, o judiciário e o Congresso se aposentam com regras mais 
vantajosas que a maioria dos trabalhadores. 

Com a reforma, isso vai continuar ocorrendo e com maior desigualdade.

A reforma da Previdência fará com que você trabalhe mais, contribua 
mais e ganhe menos.

Vamos comparar as aposentadorias.  
Os dados são do IBGE.

BENEFÍCIOS PAGOS AOS 
APOSENTADOS MÉDIA SALARIAL

INSS R$ 1.862
Funcionários do Executivo/
Militares (forças Armadas) R$ 7.500

Judiciário R$ 25.832

Congresso R$ 28.527
 

EXISTE OUTRO CAMINHO 
Eles dizem que, se não cortar direitos, a Previdência não será garantida 
no futuro. Que esse é o único caminho. É mentira! 

A RefoRmA dA PRevidênciA vai afetar a sua vida
Existem outras formas de garantir mais 

recursos para pagar as aposentadorias e 
as políticas sociais. Algumas delas são:

 Cobrança de dívidas das grandes empresas: ao invés de 
cobrar sacrifício de quem trabalha, o governo deveria cobrar dí-

vidas de grandes empresas com o INSS. A soma das dívidas triplicou 
nos últimos 10 anos e chegou a R$ 504 bilhões em 2019! A lista das 
empresas que estão devendo para o governo inclui gigantes como 
JBS, BRF e bancos como o Itaú.

Fim da Bolsa Empresário: a Previdência deixa de arrecadar 
bilhões por ano com isenções para as empresas. Sem falar no 

Programa de Recuperação Fiscal-REFIS, que permite todos os gran-
des devedores renegociar suas dívidas em condições vantajosas. 
Isso sim seria enfrentar os privilégios!

Taxação dos mais ricos: todo mundo sabe que quem ganha 
menos paga mais impostos. E quem ganha mais, paga menos. 

Quem realmente paga impostos são os trabalhadores e a classe mé-
dia: no pãozinho, na gasolina, no IPVA, e no Imposto de Renda. 

A reforma que pode superar a crise é a Reforma Tributária justa, que 
taxe grandes fortunas e heranças, lucros e dividendos e os ganhos 
dos bancos. 

Investimentos públicos para voltar a crescer: a solução 
da Previdência passa por fazer os milionários pagarem a conta 

da crise e cortar os verdadeiros privilégios para garantir mais investi-
mentos, gerando emprego e renda para os trabalhadores.

Sócios do Sintetel têm descontos especiais para curtir as férias nas 
Colônias do Sintetel e nos hotéis parceiros. Acesse o nosso site e 
veja os detalhes das Colônias, hotéis e pousadas disponíveis.

Vamos aproveitar as

Mirante  
Praia Hotel
Olimpia-SP

Pousada Cantinho 
D'Abrantes
Ilha Bela-SP

férias!

Hotel Fazenda 
Foz do Marinheiro 

Cardoso-SP

Pousada Villa 
Harmonia
Parati - RJ

Colônia 
João Cleófas 

Caraguatatuba-SP

Colônia dos 
Comerciários

Praia Grande - SP


