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Operadoras e Prestadoras

GREVE NA V IVO
99% dos trabalhadores dizem não à proposta

Acompanhe os 

detalhes da greve no 

site sintetel.org

MOVIMENTO NACIONAL:    com exceção do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 
que realizarão assembleias em 29 de novembro, a maioria dos sindicatos filiados à 

Fenattel (federação nacional) também recusou a proposta.

Os trabalhadores decidiram pela reprova-
ção da proposta para o Acordo Coletivo 
2017/2018 e pela deflagração de greve a 
partir de 04/12/2017. O Sindicato realizou 
assembleias de 22 a 24 de novembro.

A empresa marcou nova reunião para 
28/11/2017. O Sintetel deixou claro que, 

se não houver avanços significativos da 
proposta, a greve será mantida, conforme 
decisão dos trabalhadores.

Além de uma proposta para o ACT pro-
blemática, durante as negociações a Vivo 
também fez ameaças de aplicar regras da 
reforma trabalhista que prejudicam o tra-

balhador. O Sindicato cobra a garantia de 
que não será feita nenhuma alteração que 
traga precarização.

Os trabalhadores e o Sindicato 
deram seu recado. A proposta 

está rejeitada.

Reivindicamos aumento real nos salários, além de isonomia ampla, 

geral e irrestrita nos benefícios praticados pela VIVO, pois trata-se 

da operadora com os melhores resultados financeiros do Brasil.
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Em andamento. . .
Até o fechamento desta edição, seguem as discussões com as operadoras Claro, Nextel e 
Algar Telecom. O Sindicato espera avanços significativos nas negociações para se chegar em 
desfechos diferentes da Vivo.

Após a aprovação da desastrosa 
reforma trabalhista, que na verda-
de foi feita pelos empresários, os 
desafios para o movimento sindi-
cal e para os trabalhadores serão 
muitos. 

Nós, que estamos do outro lado da 
corda, devemos nos manter firmes 

e unidos para garantir nossos direi-
tos conquistados ao longo de anos. 
É como recomeçar do zero. O obje-
tivo primeiro é impedir a retirada de 
qualquer direito e amenizar os efei-
tos da reforma em nossos Acordos 
e Convenções Coletivas. 

Nos acordos que fechamos nesses 

dias com algumas empresas ope-
radoras já conseguimos garantir 
direitos e impedir a precarização. 
O lema "Nenhum direito a menos" 
será cada vez mais necessário! 

Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

Lutar para fortalecer os Acordos e Convenções

Esta nova gestão do Sintetel tam-

bém está preocupada com os pro-

fissionais que estão fora do mer-

cado de trabalho. Agora no site 

do Sintetel há uma área exclusiva 

onde são divulgadas vagas em 

empresas do setor. 

É aquela força que você, seu ami-

go ou parente precisava! 

As oportunidades são para todos 

os perfis de trabalhadores, para vá-

rias áreas e funções, inclusive para 

Pessoas com Deficiência (PcD). 

Acompanhe as vagas! 

ACEssE:

www.sINtEtEL.ORG/VAGAs

    @sINtEtELsP

FIQUE LIGADO! 

sINtEtEL 
DIVULGA

ACORDOs NAs OPERADORAs

Bt

timOi

Porto seguro

Os trabalhadores das empresas TIM, BT, Porto Seguro e Oi aprovaram seus respectivos Acordos 
Coletivos, que asseguram direitos e dão proteção contra itens nocivos da reforma trabalhista.

Saiba mais sobre as assembleias e o andamento das negociações 
no site e nas redes sociais do Sintetel.
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tEL de santos

O Sintetel reuniu todos os trabalhadores da fi-

bra FTTX da TEL-Baixada Santista e cobrou da 

empresa a resolução de problemas pontuais. 

Cerca de 200 trabalhadores participaram da 

reunião para exigir melhorias de ferramentais, 

pois vinham sofrendo, sem culpa alguma, pen-

dências por parte da fiscalização.

Também cobramos melhora na ati-

tude dos supervisores por conta 

das reclamações de assédio mo-

ral. Após o Sindicato encaminhar 

os problemas para os representan-

tes da TEL, tudo foi esclarecido e  

solucionado.

DENÚNCIAs

R E S O L V I D O

Comfica 

Após negociação com o Sintetel, 

a Comfica apresentou a solução 

para os problemas denunciados. 

Entre as questões resolvidas estão 

o abono das horas paradas no pro-

testo, descontos indevidos de materiais, reposição 

de máquinas e equipamentos, meta abusiva para a 

área de saúde e segurança e outras. 

R E S O L V I D O

O Sindicato garantiu o emprego de aproximadamente 300 trabalhadores da EGS ao 
negociar a migração deles para a TEL. Eles seriam demitidos após a perda do con-
trato da EGS com a TIM. Com a intervenção do Sintetel, os trabalhadores foram rea-
locados para outra empresa do setor. Para nós, cada representado conta e muito. 
“Com a negociação do Sindicato, impedimos que os trabalhadores ficassem na mão 
em um momento de alto desemprego. Fizemos um bem a centenas de famílias, é para 
isso que trabalhamos dia após dia", destaca Almir Munhoz, presidente do Sindicato.

GARANtIR EmPREGOs
é COm O sINtEtEL

O Sintetel negociou o PPR/2017 dos trabalhadores da Icatel, que atua na manu-
tenção de telefonia pública. O valor total do Programa corresponde a 1,8 salários 
normativos vigente na Convenção em 31/12/2016. Está garantido o valor mínimo 
de um piso da categoria.

A empresa já pagou o adiantamento do PPR no mês de outubro/2017. Até 19 de 
abril de 2018, ela pagará o restante. Além dos empregados ativos, também terão 
direito ao PPR de forma integral as trabalhadoras afastadas por licença materni-
dade bem como os adotantes na forma da lei. 

PPR NA ICAtEL: PRImEIRA 
PARCELA já FOI PAGA
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Filiado à:

prestar contas é sempre o me-
lhor jeito de manter a transpa-
rência e criar uma relação de 
confiança. Toda a contribuição 
feita pelo trabalhador ao Sinte-
tel é usada para manter nossa 
estrutura em todo o estado.

• É assim que o Sintetel dispo-
nibiliza um atendimento eficaz 
aos trabalhadores da categoria. 
79% das pessoas que já precisa-
ram de nosso auxílio aprovam o 
atendimento recebido.

• Mantemos uma estrutura com 
três colônias de férias, dois clu-
bes e mais de 500 parceiros. 
Nossa meta é ampliar os bene-
fícios e entregar ao trabalhador 
os serviços preferidos. 

• Nosso atendimento jurídico já 
conseguiu nos últimos quatro 
anos colocar r$ 18 milhões no 
bolso do trabalhador em pro-
cessos vitoriosos. Foram mais 
de 15 mil atendimentos realiza-
dos só nos últimos 4 anos.
 
• Levar as notícias até o traba-
lhador, por materiais impres-
sos e cada vez mais por meios 
digitais, também é um compro-
misso nosso.

Ou seja, tudo que entra no caixa 
da entidade é usado para melho-
rar nossos serviços. 

ajudar o sindicato só se reverte 
em benefícios ao trabalhador! 

JÁ CONHECE NOSSOS PARCEIROS?
Você sabia que o Sintetel fornece uma série de serviços e descontos 

aos trabalhadores associados? São mais de 500 parceiros em todo o Estado! 

Descontos em faculdade, cursos 
de idiomas e uma série de outros serviços

Quer ver a lista completa? Acesse sintetel.org e clique na aba “Convênios”.

Vem 
novidades  

por aí...
Sintetel está ouvindo os 

trabalhadores. E as novidades já 
estão começando. Mais parceiros 
de peso, serviços de interesse da 
categoria e descontos incríveis 

virão por aí. Fique ligado nas 
notícias do Sindicato.

GOSTA DE 
TEATRO?
As promoções 
já começaram! 
São ingressos 
gratuitos ou 
com super  
desconto para 
os trabalhadores da categoria! 
Fique ligado no nosso Facebook: @SintetelSp

PARA ONDE VAI
SUA CONTRIBUIÇÃO?

AprOVEITE!

Aproveite!


