
Tel .:  11 3351 8899   |   w w w.sintetel .org  |   jornal Prestadoras |  Julho/Agosto 2018

PRESTADORAS

São Paulo  |  ABC  | Baixada Santista
Campinas  | Vale do Paraíba

Almir Munhoz
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PRESIDENTE 
COMENTA 

As prestadoras tentaram, durante as 
negociações, precarizar direitos e impor as 
mudanças da reforma trabalhista. Foram 

meses de negociações mesmo após a nossa 
data-base, que é 1º de abril. Temos a clareza 

que a proposta não foi a ideal, mas foi a 
possível para este momento de crise e que o 
desemprego assombra a classe trabalhadora. 
O Sintetel lutou e conseguiu impedir várias 

maldades, entre elas a retirada do custeio dos 
dependentes do Plano de Saúde, mudança no 
dia do feriado, banco de horas de seis meses, 

entre outras. Mesmo aprovada por estreita 
margem, hoje nós temos uma Convenção 

Coletiva que nos protegerá contra os desmandos 
da nova lei. Vamos em frente, pois a luta 

continua!

Trabalhadores das 
presTadoras aprovam 
proposTa para Convenção 
ColeTiva 2018/2019
A proposta para a Convenção Coletiva 2018/2019 das prestadoras de serviço em 
telecom foi aprovada pela maioria dos  trabalhadores presentes nas mais de 50 
assembleias realizadas em todo o Estado de São Paulo. Veja o resultado: 

53,4%  
dos votos a favor

44,6% 
dos votos contra

2%  
de abstenções

Em uma negociação muito complicada, além da luta por reajuste nos salários e 
benefícios, o grande desafio foi frear a pauta de precarização das empresas, entre 
elas a intenção de retirar o custeio da parte das empresas dos dependentes do Plano 
de Saúde, a mudança do dia do feriado e a adoção do banco de horas de seis meses.

Além disso, conseguimos aumento real em alguns itens da Convenção Coletiva. A 
inflação do período ficou em 1,56% e o Sintetel conquistou um reajuste de 2% no VR 
e demais benefícios.

Veja a seguir os principais pontos da  

proposta patronal aprovada:

PISO SAlARIAl: Reajuste de 

1,81% em setembro/2018 sobre os 

salários praticados em 31/03/2018;

DEMAIS SAláRIOS: Reajuste de 

1,81% em setembro/2018 sobre 

os salários praticados em 31/03/2018;

AbONO INDENIzATóRIO: 

R$ 100,00 a ser pago em 

setembro/2018;

VAlE REfEIçãO: reajuste de 

2% em setembro/2018 sobre os 

valores praticados em 31/03/2018;

DEMAIS bENEfíCIOS: reajuste 

de 2% em setembro/2018 sobre os 

valores praticados em 31/03/2018;

GRATIfICAçãO DE féRIAS: 

inserir parágrafo esclarecendo 

que o pagamento da gratificação será 

pago uma única vez quando do gozo do 

primeiro período, não sendo devido no 

caso de fracionamento de férias para 

os demais períodos;

ATESTADO MéDICO: os 

atestados médicos/odontológicos 

deverão ser entregues na empresa em 

até 48 horas da emissão do atestado 

(dois dias), podendo ser entregue por 

meio eletrônico desde que entregue 

original no retorno do trabalhador;

ExCluSãO DA TAbElA de 

limitadores da coparticipação no 

plano de saúde;

MANuTENçãO DAS demais 

cláusulas da Convenção anterior. 
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EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo. Filiado à:

Sócio do Sintetel e dependentes têm 
descontos incríveis em faculdades

50%

20%
10%

35%
EAD 20%

Presen
cial

35%
EAD

E muitas outras universidades e escolas de id iomas. . . .
veja mais parceiros em sintetel .org, na aba Convênios. 
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Os associados contam com uma área  
exclusiva no site do Sintetel. Lá, o  
trabalhador tem acesso à carteirinha  
de sócio virtual e também fica por  
dentro de promoções especiais e  
vários benefícios do dia a dia.

Acesse sintetel.org              
e clique em Espaço do Sócio.

Espaço do sÓCio

Ser promovido e melhorar o salário são os sonhos de todo 
mundo. Por isso, o Sintetel resolveu dar uma mão. Com a 

parceria com escolas técnicas, os trabalhadores poderão fazer 
o curso técnico em eletrônica e sair com registro no CREA. 

São Paulo (11) 3351-8899 
Campinas (19) 3236-1080  

Santos (13) 3225-2422 
AbC (11) 4123-8975 

Vale do Paraíba (12) 3939-1620

Os sócios do Sintetel pagam bem abaixo  
do valor de mercado, apenas 

12 parcelas de R$ 145,00.

Faça a sua  

inscrição no  

sintEtEl

ConCorra a
        3 bolsas de estudos 100%
                           3 bolsas 50%+

NO

unidades de guarulhos e são Caetano do sul
acesse o espaço do sócio e se increva na promoção

inglÊs É CoM o sintetel!

FiquE  
sÓCio!  

Fortaleça sua categoria 
e desfrute dos benefícios!


