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PRESIDENTE
COMENTA
Nossa campanha salarial
já está em curso. E agora
é o momento em que se
iniciarão as negociações.
Precisamos compreender
que o Sindicato só terá
condições de cumprir bem
o seu papel, demonstrando
eficiência na luta, se o
conjunto dos trabalhadores
o fizer forte e atuante.

PA U TA D E

R E IV I N D I CA Ç Õ ES
E N T R EG U E

A melhor forma de
fortalecer o Sintetel é
se sindicalizando e se
engajando intensamente
no dia a dia e nos nossos
eventos. Somente
organizados é que
resistiremos aos ataques
aos nossos direitos e
conquistas promovidos
pela reforma trabalhista.
Fique sócio do Sintetel e
vamos lutar por uma boa
Convenção Coletiva.

José do Paraíso,
dirigente do Sintetel,
Rodrigo Rosa, diretor
de Negociações do
Sinstal e Mauro Cava,
dirigente do Sintetel

A direção do Sindicato entregou em 1º de fevereiro a Pauta de Reivindicações às empresas prestadoras de serviços. Não aceitaremos que, no futuro, elas
digam que não houve tempo hábil e, assim, atrasar as negociações.
Entre os principais itens pleiteados está a reposição salarial com
aumento real e também o reajuste dos benefícios. Com o objetivo
de proteger os trabalhadores dos efeitos da reforma trabalhista, cobramos das
empresas que o "negociado sobre o legislado" não exclua, diminua ou
precarize qualquer direito já conquistado.
Os trabalhadores compuseram a Pauta nas assembleias realizadas pelo Sintetel
em todo o Estado de São Paulo de 15 a 19 de janeiro de 2018. Detalhes sobre as
assembleias com fotos estão no site do Sindicato www.sintetel.org
Outro item que também compõe a Pauta de Reivindicação é a taxa de fortalecimento utilizada pelo Sintetel para manutenção de todos os seus serviços: atendimento jurídico, colônias de férias, clubes de campo, promoções culturais, descontos em faculdades e veículos, negociações de Acordos e Convenções Coletivas,
entre muitos outros benefícios. Tal custeio é de extrema importância para o Sindicato e para a luta dos direitos dos trabalhadores. Porém aqueles que quiserem
manifestar sua oposição terão essa oportunidade no período de até 30 dias a
partir da data-base, conforme TAC do Ministério Público do Trabalho.
O próximo passo será a abertura das negociações. Esperamos que seja
logo! Já estamos cobrando as empresas.

Datas Pagamento PPR 2017
ALPITEL

31/12/2017

31/03/2018

CEA TELECOM

5º DIA ÚTIL DE FEVEREIRO 2018

ENGESET

1 SEMESTRE DE 2018

HUAWEI

ATÉ 31/05/2018

ICATEL

19/10/2017

19/04/2018

ICOMON

06/09/2017

15/03/2018

PAUTA TELECOM

30/11/2017

30/04/2018

PROCISA

NA FOLHA DE PGTº FEV/2018

SPEEDCAST

28/02/2018

TGESTIONA

até 09/03/2018

VOCÊ PEDIU MAIS BENEFÍCIOS....
O SINTETEL ATENDEU
NOVA PARCEIRA: BEM-VINDA, FORD

É isso mesmo. O Sintetel e a Ford firmaram parceria e quem ganha
é o trabalhador associado. Os descontos podem chegar a 23%.
Estes descontos mudam mês a mês e contemplam
diversos automóveis diferentes.

Baixe nosso aplicativo!

TEM INTERESSE?
Entre em contato com a
Secretaria do Sintetel
(11) 3351-8899, opção 2!

Agora ficar por dentro de todos os nossos
serviços, notícias e benefícios ficou
mais fácil. É só baixar nosso aplicativo
(SINTETEL) para smartphone e aproveitar
tudo o que você tem direito! O app já está
disponível para o sistema android.

NOVIDADE! Espaço exclusivo para sócio com diversos benefícios
Já é sócio do Sintetel?
Então agora você conta com uma área
exclusiva em nosso site. Acesse o Espaço
do Sócio no site sintetel.org. Para o
primeiro acesso o login é seu CPF e a
senha é SINTETEL2018, tudo maiúsculo.

PROMOÇÃO - Show Katy Perry
Quer ver um dos maiores nomes
da música pop atual? O Sintetel leva
você e um acompanhante!

Quer ficar sócio?

Agora você pode fazer seu pré-cadastro
online no site do Sintetel e aguardar o
contato do Sindicato. Ficou muito mais
fácil. Bora aproveitar todas as vantagens
que o Sintetel disponibiliza para você!
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TEATRO – O Mágico De Oz
O famoso espetáculo retorna aos
palcos e o Sintetel leva você de graça
desde que acompanhado de um
pagante. E o melhor: o acompanhante
paga meia! Ou seja, só R$ 20,00.
CINEMA
Duas promoções sucesso encerradas recentemente: ingressos para
os filmes “Paddington 2” e “Eu, Tonya”. Foram 10 ganhadores no total.
Um deles foi o Johnny Moreira, que nos mandou a seguinte mensagem:
“obrigado, Sintetel, assisti Paddington 2 e o filme é muito bom e divertido”.

Para saber mais sobre esses e outros benefícios, acesse o
Espaço do Sócio em sintetel.org. Muitos novos parceiros virão por aí....
EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo.
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