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Grande maioria dos trabalhadores das prestadoras
aprova proposta da Convenção Coletiva 2019/2020
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Após um longo período de negociações, enfim as empresas apresentaram sua proposta para a Convenção Coletiva 2019/2020.
O SINTETEL realizou 68 assembleias com os trabalhadores nas empresas de todo o estado de São Paulo de 21 a 23 de agosto.
Os trabalhadores participaram democraticamente das assembleias e
decidiram por aprovar a proposta. As votações ficaram assim:

A FAVOR DA
PROPOSTA:

84%

15%
1%

CONTRA A
PROPOSTA:

ABSTENÇÕES:

O resultado final se deu pela somatória dos votos de todas as assembleias. No geral, as assembleias que aprovaram a proposta superaram
substancialmente aquelas que reprovaram.
É importante destacar que as empresas no decorrer de toda a negociação acenavam com praticamente a retirada do plano médico. Eles
queriam aumentar a coparticipação do trabalhador para 70% e retirar
todos os dependentes do plano.
Foi com muita luta que os dirigentes do SINTETEL convenceram que
por enquanto nada será alterado no plano médico.

PROCISA

A seguir os principais pontos da
proposta aprovada pelos trabalhadores:
• Piso salarial: reajuste de 4% a partir de outubro/2019.
• Vale Refeição: reajuste de 4% a partir de outubro/2019.
Para as empresas que já praticam valor acima do valor
facial, o reajuste será de 2% a partir de outubro/2019.
• Demais Pisos e cláusulas econômicas: reajuste
de 4% a partir de outubro/2019.
• Abono indenizatório: será concedido no valor de R$
150,00 a ser pago na folha de dezembro/2019 através de
crédito no VR ou VA.
• Multi-Skill: unificação de piso único Multi-Skill para R$
1.723,00.
• Manutenção das demais cláusulas da Convenção anterior.

As fotos aqui publicadas são algumas entre muitas registradas. Porém, por uma questão de espaço e qualidade
das fotos não foi possível inserir uma quantidade maior.

Atuação do SINTETEL foi decisiva para garantir
os direitos dos trabalhadores da Dominion
Os trabalhadores corriam o risco de ficar,
literalmente, com uma mão na frente e a outra atrás.
Foi nesse momento que a direção do
SINTETEL agiu com firmeza. Negociou
um acordo que foi benéfico aos trabalhadores e todos que aderiram ao Termo negociado receberão todos os seus
direitos.
Quase 200 trabalhadores compareceram ao Sindicato para assinar o Termo
de Adesão.

A

pós a Justiça do Estado de São Paulo decretar a falência da Dominion, o SINTETEL negociou com a tomadora de serviços VIVO os direitos a serem recebidos
pelos trabalhadores da Dominion.

Este é mais um exemplo da importância dos trabalhadores terem o Sindicato
ao seu lado. Caso contrário, não iriam
receber sequer as verbas rescisórias,
além de estarem expostos aos chamados "paqueiros" que são intermediários
que trabalham para advogados que nem
sempre primam pela ética.

Fortaleça o seu Sindicato. Fique sócio!

AINDA NÃO É SÓCIO?
PELO SITE, NO ESPAÇO DO SÓCIO, VOCÊ TAMBÉM
PODE SE ASSOCIAR ONLINE!

Homologue no Sindicato
e evite calotes

A

reforma trabalhista de Temer acabou com a obrigatoriedade da
empresa homologar no Sindicato as
verbas rescisórias do empregado desligado.
Essa lei, além de injusta, contraria o Artigo 8º da Constituição, Inciso 3º, que
estabelece: "Cabe ao Sindicato defender os interesses individuais e coletivos da categoria".
O ex-presidente Michel Temer decidiu:
dane-se a Constituição, desde que se
beneficie o patrão. Porém, o Sindicato
procurou proteger o trabalhador.
No nosso caso, os patrões foram intran-

sigentes e não quiseram que constasse
uma cláusula na Convenção Coletiva de
Trabalho que obrigaria a homologar no
Sintetel. Porém, as empresas mantiveram o compromisso de continuar fazendo as homologações no Sindicato como
sempre fizeram.

ATENÇÃO trabalhador!
Exija da sua empresa que faça as
homologações no Sintetel.
O Sindicato conta com profissionais
especializados em conferir os cálculos de sua homologação para que
não haja prejuízos ou calote aos trabalhadores.
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