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VOTAR É ESCOLHER QUEM
DEFENDE OS NOSSOS
DIREITOS
Em 7 de outubro temos uma decisão muito importante: votar nas eleições!
Escolheremos diversos representantes que decidirão nossas vidas pelos próximos
quatro anos. Por isso que nós, trabalhadores e trabalhadoras, devemos ser criteriosos.
Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

A pergunta que se
deve fazer antes do voto
é a seguinte:
QUEM ESTÁ DO NOSSO
LADO?

PRESIDENTE
COMENTA
O Sindicato é importante para todos os
trabalhadores. Sem a representação
de uma entidade coesa e atuante, as
categorias tornam-se presas fáceis para
os maus patrões, principalmente em
momentos como este que vivenciamos
em nosso País, de desemprego, salários
achatados e de frequentes tentativas da
retirada de direitos.

No verso desta publicação mostramos aqueles que traíram os
trabalhadores e votaram a favor
da devastadora reforma trabalhista. Sendo assim: ELES NÃO!
Nós estamos de um lado e eles
estão do outro. Nós estamos do
lado da democracia, da livre manifestação, da defesa dos direitos
dos menos favorecidos, na preservação da natureza e da paz.
Repudiamos o fascismo, o ódio,
a intolerância, o machismo, o racismo, a homofobia e tudo aquilo
que desrespeita o ser humano.

Todos os direitos que os trabalhadores
hoje têm são frutos da luta das entidades
sindicais.

Portanto, lembre-se na hora de votar:
aqueles que pregam o falso moralismo
apregoando a violência não merecem o
nosso voto.

E por falar em defesa dos direitos, em 7 de
outubro temos eleições. Votem naqueles
candidatos que estão do nosso lado e
que se comprometeram a derrotar essa
nefasta reforma trabalhista.

Vamos votar pelos nossos direitos! Vamos votar em candidatos que estão do
nosso lado!

ESTAMOS DE OLHO
NA TELEMONT!
O Sindicato cobrou da Telemont a solução
de vários questionamentos apresentados
pelos trabalhadores de São Paulo, capital.
Nossa atitude garantiu o compromisso da
empresa de resolver problemas como
a falta de uniformes e dificuldade de
acesso aos holerites.
Por outro lado, a empresa afirmou
desconhecer os casos apresentados sobre
folga semanal, não aceitação de atestados
médicos, promoção de trainees e alteração
da jornada de trabalho.
É isso mesmo? Cabe a nós, trabalhadores
e Sindicato, fiscalizar e cobrar o cumprimento daquilo que a
Telemont respondeu. Estamos de olho! Qualquer irregularidade,
denuncie ao Sintetel.
Para saber mais sobre esta matéria, acesse o site www.sintetel.org

FIQUE DE OLHO NO SEU PPR
Veja as empresas com data-base em 1º de abril as quais o Sintetel já
negociou o PPR/2018. Se a sua empresa não estiver na lista, acompanhe
as informações no site sintetel.org, pois o Sindicato ainda negocia com
as demais e divulgará em breve.

EMPRESA
ABILITY TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.
ALPITEL BRASIL IMPLANTACÕES
DE SISTEMAS LTDA
AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES BRASIL LTDA

DATA
1ª PAR

2ª PARC

30/09/2018

31/03/2019

30/11/18

29/03/2019

Parcela única: 30/05/2019

ERICSON GESTÃO SERVIÇOS

31/07/18

Março/19

ICOMON TECNOLOGIA LTDA

05/10/18

29/03/19

PROCISA DO BRASIL PROJETOS

28/09/18

29/03/19

SERCATEL

15/09/2018

15/03/19

TEL TELECOMUNICAÇÕES

31/07/2018

31/01/2019

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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