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COMEÇAM NEGOCIAÇÕES DA
NOVA CONVENÇÃO COLETIVA

E
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Ability
questionada
sobre a escala
de trabalho

A Ability adotou uma nova escala de trabalho
sem ter negociado com o Sintetel. O Sindicato defende que a escala deva conter maior
número de concessão de folgas aos finais de
semana.
Na reunião ainda foram discutidos os seguintes assuntos: redução de quadro, atendimento
em mais de uma área de trabalho, aumento da
atividade e não aplicação de PCS - Plano de
Cargos e Salários.
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escalas
da Ezentis

A Ezentis implantou novas escalas sem qualquer negociação com o Sintetel. Repudiamos
por entender que isso está em desacordo com
a legislação trabalhista e com a Convenção
Coletiva, que é soberana.
No decorrer de três meses, a empresa não
demonstrou qualquer interesse em resolver a
situação via negociações. Além disso, a empresa responde uma ação civil pública movida pelo
MPT (Ministério Público do Trabalho) por excesso de horas extras e desrespeito ao intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso.
Diante da postura da empresa, nós iremos
tomar todas as medidas legais cabíveis.
Assembleia realizada na Procisa de composição da Pauta de Reivindicações

O início da Campanha Salarial mostra que as empresas
vão jogar duro. Entregamos a Pauta de Reivindicações
em 1º de fevereiro, meses antes do início da data-base.
Mas as empresas enrolaram. Só agora elas aceitaram
negociar e marcaram uma reunião para 18/04/2018.

O Sintetel e os trabalhadores repudiam essa postura de descaso, que piorou após a reforma trabalhista. Enfrentaremos
uma árdua luta para impedir retrocessos e garantir conquistas, além de lutar pela valorização da categoria. Vamos juntos
fortalecer o Sindicato para assegurar mais benefícios.

PRESIDENTE COMENTA

Almir Munhoz

Estamos em plena Campanha Salarial para renovação da nossa
Convenção Coletiva. Atravessamos tempos complicados, com a
tentativa de enfraquecimento do movimento sindical. Só há uma
forma de assegurar um bom resultado na negociação: fortalecer o
Sintetel! Precisamos superar diferenças e renovar a confiança, pois
só a união do trabalhador com o Sindicato pode garantir conquistas
relevantes nas negociações. Convido todos a se tornarem sócios,
uma maneira de nos fortalecer e aproveitar os vários benefícios com
nossos novos parceiros``.

Acompanhe novas informações pelo site do Sintetel: www.sintetel.org

Curso técnico em
eletrônica com registro
no CREA
Ser promovido e melhorar o salário são os sonhos de
todo mundo. Por isso, o Sintetel resolveu dar uma mão.
Com a parceria com escola ENIAC, os trabalhadores
poderão fazer o curso técnico em eletrônica e sair com
registro no CREA.
Quer saber mais? Ligue 3351-8899/opção 2 e saiba como
se inscrever! Os sócios do Sintetel pagam bem abaixo do
valor de mercado, apenas 12 parcelas de R$ 145,00.
No Espaço do Sócio estão disponíveis mais informações
sobre o curso.
O Sintetel está ampliando o curso para todo o Estado. Aguarde!
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Protestos
na Dominion

Os trabalhadores da Dominion realizaram protestos por uma série de problemas: banco de horas
irregular, sem negociação com o Sindicato; pendências referente a remuneração variável; PPR
2018 e relação das contratadas; Escala de trabalho irregular; Perda de contrato - desmobilização
e garantia de não desconto dos dias parados.
Após as manifestações, a empresa começou a
regularizar as horas extras de março. Em relação
aos demais temas, o Sintetel cobra a remarcação da reunião cancelada pela empresa.
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problemas
da Fragom

A empresa Fragom, que prestou serviços para a
Dominion e Alpitel nos contratos VIVO e TIM, deu
calote nos seus trabalhadores, deixando de cumprir alguns direitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, além de não ter pagado algumas
verbas trabalhistas e nem efetuado o pagamento
das verbas rescisórias. Após a intervenção do
Sintetel, a justiça foi feita. Os trabalhadores vieram
até a sede do Sintetel e receberam seus cheques
com os valores que lhes eram devidos.
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Após
muita luta,
Comfica paga
PPR/2017

A Comfica queria dar calote no PPR. A empresa
alegou que os trabalhadores não atingiram as
metas estabelecidas. O Sintetel rebateu. Dissemos que essa alegação era inaceitável. Houve
modificações na forma de trabalho da empresa
e isso impactou os resultados. Pedimos que a
empresa abrisse nova negociação para que as
metas fossem revistas. Nossa luta valeu a pena!
Em 5 de março, a empresa pagou a segunda
parcela do PPR/2017.

PROMOÇÕES EXCLUSIVAS PARA
TRABALHADORAS DA CATEGORIA
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em março, o Sintetel teve um cronograma de promoções
especiais para as trabalhadoras, além de ações exclusivas para associadas ao Sindicato.
Foram milhares de prêmios bacanas como ingressos para grandes shows e cinema, bolsas de estudo, brindes de beleza e muito
mais. Todo dia útil de março teve uma ou mais promoções direcionadas a elas.
As promoções ocorreram pelo Facebook do Sintetel e pelo Espaço do Sócio, no site do Sintetel.

Sócio do Sintetel agora paga menos no aluguel de veículo. Com a frota
mais nova do Brasil e itens de conforto desde a categoria mais básica, a
Movida conta com mais de 190 lojas espalhadas nas principais cidades e
aeroportos do país. Acesse o hotsite especial no Espaço do Sócio.

CINEMA

Sócio do Sintetel vai de graça ao

No último mês o Sintetel distribuiu centenas de ingressos para
o cinema. Sócios do Sindicato e seguidores do nosso Facebook
foram de graça assistir aos filmes ''A Melhor Escolha'' e
''Madame''. Acesse com frequência o Espaço do Sócio e não
perca nenhuma promoção.

Baile Mistura Fina

Conhecido baile de samba-rock da zona
norte da capital, o Mistura Fina abre as
portas para os sócios do Sintetel. São 80
pares de ingresso disponibilizados para
nossa categoria curtir de graça uma noite
em homenagem a Jorge Ben Jor. É só
acessar o Espaço do Sócio e fazer sua
inscrição. Os 80 primeiros ganham.
Quando: 12 de maio,
Local: CASSASP, que fica na Avenida
Braz Leme, altura do nº 2040.

Jorge e Mateus
Vem mais show por aí. Depois
de proporcionar o espetáculo
da Katy Perry na faixa,
o Sintetel leva você e um
acompanhante para
ver de pertinho os
maiores sucessos de
Jorge e Mateus. Entre no
Espaço do Sócio e concorra.
O show acontece dia 17/05, no
Vila Country, em São Paulo.
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Vem aí...

ACESSE:
www.sintetel.org

Clique em Espaço do Sócio

Já é sócio?
Login: seu CPF (sem pontos ou traços)
Senha: SINTETEL2018 (tudo com
letra maiúscula, ok?)

Ainda não é sócio?
Em "Associe-se" preencha
as informações requeridas. É
bem simples.

No Facebook do Sintetel você também pode participar
de diversas promoções. Acompanhe: @SintetelSP
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