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Agosto - Setembro 2018

Acordo negociado pelo Sintetel é aprovado
pela grande maioria dos trabalhadores da TIM
dos trabalhadores aprovaram a proposta e parabenizaram o Sintetel pela excelente negociação.
A seguir, os principais itens da proposta aprovada
pelos trabalhadores:
 Abono salarial indenizatório: será de R$ 1.850,00
para todos os empregados pagos em 28/09/2018.
 Reajuste salarial: será de 4% em junho de 2019,
com 0,36% de aumento real.
 Auxílio Creche/Babá: reajuste de 7% com aumento real. O valor será de R$ 450 já em setembro
de 2018.
Os trabalhadores aprovam por esmagadora maioria a proposta para o Acordo Coletivo 2018/2020. A
proposta negociada pelo Sintetel combate a reforma trabalhista.
O Sintetel negociou uma excelente proposta de
Acordo Coletivo para os trabalhadores da TIM.
Garantimos ganhos reais em salários e benefícios,
além de outros importantes avanços sociais. A resposta veio nas assembleias. Praticamente 100%

 Vale Alimentação: todos tiveram reajuste com
aumento real de 4,5% já em setembro de 2018.
 Dia do Operador de callcenter: em 4 de julho os
empregados com cargo CR I, II, III, IV terão o dia remunerado com adicional de 100% ou folga concedida pela empresa.
Para saber da proposta na íntegra,
acesse www.sintetel.org

Sintetel alerta trabalhadores sobre a intenção
da VIVO de precarizar o Acordo Coletivo
Sintetel alerta trabalhadores sobre
a intenção da VIVO de precarizar o
Acordo Coletivo

O motivo do ato foi alertar os trabalhadores sobre as maldades que a
empresa quer cometer ao retirar direitos e precarizar o Acordo Coletivo.

Conseguimos negociar um
bom acordo coletivo 2018/2020
para os trabalhadores da TIM.
Conquistamos ganhos reais nos
salários e benefícios.
Agora queremos conseguir
acordos semelhantes nas
demais operadoras com as quais
estamos negociando. Está difícil,
pois as empresas apostam na
implantação de itens da reforma
trabalhista que só prejudica a
você, trabalhador.
E por falar nisso, em 7 de
outubro temos eleições. Votem
naqueles candidatos que
estão ao nosso lado
e que se comprometeram
a derrotar essa
nefasta reforma
trabalhista.

CLARO que não dá!
A Claro apresentou na reunião de 11/09
uma proposta ridícula abaixo das perdas do
período que fechou em 3,64% (INPC).
Ela propôs 0,92% de reajuste nos salários
e benefícios somente em janeiro/2019 e
ignorou todos os demais itens da Pauta de
Reinvindicações.

Nesta negociação já estão inseridos os
trabalhadores oriundos da NET. Para
eles, reivindicamos também a diferença
dos meses entre a data-base anterior
e a atual que é 1º de setembro, além de
periculosidade para todos.

Os trabalhadores não podem ficar
alheios às consequências devastadoras
que podem ocorrer, caso a empresa não
recue das suas intenções.

Para os trabalhadores que pagam
1,5% do salário com direito a lei 9.656,
a proposta da empresa é aumentar
para 2,5%, entre muitas outras medidas lesivas para você trabalhador.

Presidente
comenta

Sobre o PPR/2018, a Claro insiste em excluir
trabalhadores. Ela propôs elegibilidade de
90 dias nos casos de experiência e 60 dias
para os demais trabalhadores.

O Sintetel protestou em 19/09, na
porta da Vivo Eco Berrini.

A Vivo quer que o trabalhador pague mais pelo plano médico, quer
introduzir o trabalho intermitente,
quer adotar o banco de horas de 180
dias, impor a quitação anual do seu
contrato de trabalho. Hoje a Vivo só
pode cobrar exames simples até o
limite de R$ 250. A proposta da empresa é retirar este limitador para
que possa cobrar qualquer valor.

Almir Munhoz
Presidente do Sintetel
Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

Além disso, apesar de apresentar lucro líquido de
R$ 4,3 bilhões no primeiro semestre, propõe um reajuste salarial de 3% somente em agosto/2019. Os
dirigentes do Sintetel rechaçaram essas intenções
na última reunião.
Mas somente se você, trabalhadora e trabalhador, entrar nessa luta é que poderemos reverter este quadro.
Pense nisso!
Conheça o resumo da proposta precarizadora que a
Vivo apresentou na última mesa de negociação acessando www.sintetel.org

Próxima rodada de
negociações será em 03/10.

O Sintetel cobrou nova reunião para iniciar
de fato as negociações.

Notícias das
demais Operadoras
O Sintetel já chamou
todas as outras
empresas para negociar
o Acordo Coletivo. Ainda
aguardamos definições
da Nextel, Algar, Oi, BT
e Porto Seguro.

DEPUTADOS FEDERAIS DE SÃO PAULO QUE VOTARAM
PELA APROVAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA

Quem votou contra os trabalhadores não pode ser reeleito.

DESCONTOS EM MEDICAMENTOS PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA!

DESCONTOS DE:

30%

nos medicamentos
genéricos tarjados

20%

nos medicamentos
tarjados de marca

Descontos nos demais
produtos, consulte nas lojas da rede.
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