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Atenção pessoal! O SINTETEL vai dar 
início à Campanha Salarial. É importante lembrar que a 
data-base mudou para 1º de janeiro.

A data-base é o momento em que renovamos a Conven-
ção Coletiva, pois ela tem validade de um ano, ou seja, 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Em breve, o Sindicato convocará todos vocês para compor 
a Pauta de Reivindicações. Nestas assembleias qualquer 
trabalhador poderá sugerir itens para constar na Pauta. 
E a partir daí começam as negociações entre o Sindicato 
que representa os trabalhadores e as empresas.

Participe! Estamos vivendo no Brasil um perí-
odo em que a prioridade do governo é retirar direitos e 
conquistas. 

Por isso, a união se faz muito mais que necessária. Preci-
samos estar unidos para manter os direitos e conquistas.

Fique ligado nas informações do SINTETEL pelo site ou 
pelas redes sociais.

Vem aí a Campanha Salarial 2019!

PLR 2019: 
queremos uma def in ição. 

Chega de enrolação

O SINTETEL negociou com as 
empresas e sindicato patronal que 
as negociações da PLR passaram 
a ser por empresas.  Isso foi acor-
dado em uma reunião ocorrida em 
24 janeiro de 2019, conforme ata.

Antes, Sindicato e empresas ne-
gociavam a PLR junto com a Con-
venção Coletiva.

PLR
2019

Cadê a

minha

PLR?

A direção do SINTETEL já se reu-
niu com diversas empresas para 
cobrar o PLR. Algumas estão avan-
çando a passos de tartaruga e ou-
tras nem isso. Porém, nenhuma 
apresentou algo de concreto.

A impressão que temos é que as 
empresas estão enrolando para 
descumprir o que foi assinado no 
documento de 24/01.

Estamos em agosto julho e até 
agora nada! O que mais teremos 
que fazer para que as empresas 
se sensibilizem com a situação dos 
trabalhadores? 

Se as empresas não querem se 
mexer, a Justiça fará com que elas 
se mexam, pois o que está docu-
mentado tem força de lei.

Deu lucro, os trabalhadores mere-
cem a sua parte! Pelo pagamento 
do PLR já!
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EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo. Filiado à:

MP da Liberdade Econômica

Trabalho aos 
domingos 
sem hora 
extra é 
ataque à 
família

Libera o trabalho aos domingos. O trabalhador descansará so-
mente um domingo por mês. Diversas categorias serão prejudi-
cadas como é o caso do teletendimento, que tinham o trabalho 
dominical pago em dobro. A partir de agora, se folgarem durante a 
semana, os trabalhadores passam a receber o domingo como um 
dia normal.

Acaba com jornadas especiais de trabalho: a carga horária de 
6h para bancários, telefonistas e teleoperadores, por exemplo. 
Mais uma vez, nossa categoria está sendo afetada.

- Vale ressaltar que em 1960, o SINTETEL 
conquistou a redução da jornada de trabalho das 

telefonistas de 8 para 6 horas. Agora querem 
acabar com essa conquista histórica! 

Dificulta a fiscalização e abre espaço para julgamentos tenden-
ciosos de multas, retirando dos fiscais a palavra final. Isso impedi-
rá a inclusão de empresas na “lista suja” do trabalho escravo.

Dificulta o acesso à indenização na Justiça: indenização por 
acidente de trabalho ficará mais complicado em caso de falência 
da empresa.  Se estiver devendo para seus trabalhadores, apenas 
o dinheiro em nome da empresa será usado para pagar a dívida. 
Os bens em nome dos donos não serão considerados. Isso é que 
o governo chama de Liberdade Econômica?

Locais nocivos não serão interditados. Se o ambiente de traba-
lho apresentar riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores, os 
auditores do trabalho ficam impedidos de fazer interdição imediata. 

A Convenção Coletiva tem força de lei. Por isso 
é extremamente importante que você apoie 

o SINTETEL, pois tudo o que negociarmos na 
Convenção, independente da Medida Provisória, 

prevalecerá e deverá ser cumprida!

FoRTALEçA o SEu SINdICATo. 
FIquE SóCIo!

@sintetelspSiga o Sindicato naS redeS SociaiS
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ACESSE SINTETEL.ORG > BENEFÍCIOS e veja todos os descontos e parcerias. 

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

Sexo frágil? Não mesmo!

As discussões sobre o respeito à mulher avançam, mas elas ainda conti-
nuam sendo as principais vítimas da violência dentro e fora de casa. No 
trabalho isso não é diferente. Muitas sofrem assédio moral e/ou sexual.

Em determinadas situações, a mulher precisa conviver com piadas 
e comentários machistas sobre o modo de se vestir, sua aparência, 
suas qualificações e capacidades. Esses momentos no trabalho cos-
tumam vir com um de brincadeira, por colegas ou por chefes, mas 
evidencia o quão intolerante nossa sociedade é com elas.

No passado, a mulher ficava encarregada de cuidar da casa, do ma-
rido e dos filhos. Ao longo dos anos, conquistou seu espaço e foi tra-
balhar. Hoje, é muito comum que muitas mulheres tenham uma pro-
fissão. O que não muda, infelizmente, é a desconfiança sobre suas 
competências e serem julgadas como inferiores.

O assédio ataca a autoestima, fazendo perder a confiança em si mes-
ma. Isso tem levado algumas mulheres a abandonarem o cargo pelo 
desrespeito se tornar insuportável.

A estratégia adotada por algumas trabalhadoras têm sido: criar redes 
de proteção nas empresas e denunciar. O forte debate sobre o assun-
to está pressionando as empresas a criarem canais de acolhimento às 
vítimas de assédio.

É urgente! As empresas precisam, de fato, estarem atentas e prontas 
para tratar de casos de assédio, acolher as mulheres e ter regras cla-
ras para combater esses abusos.

LEMbREM-SE SEMPRE: 
ASSédIo é CRIME!

A MP que vai mudar 
a sua vida para pior


