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Se você pensa em se aposentar,  
é melhor começar a lutar!

 Idade mínima:  65 anos para homens e 62 
para mulheres;

 Aposentadoria por tempo de 
contribuição:  deixará de existir. Hoje, sem 
idade mínima, mulheres que contribuíram por 30 
anos e homens que contribuíram por 35 anos po-
dem se aposentar, independente da idade.

 Aposentado que trabalha: perderá direito 
ao depósito mensal do FGTS e multa de 40% se demitido.

REFORMA
DA 

PREVIDÊNCIA

A reforma da Previdência dificultará a aposentadoria e reduzirá o valor dos benefícios. Conheça os 
principais pontos que vão prejudicar a sua vida, dos seus filhos e de todos os trabalhadores brasileiros.

Acompanhe pelo site do  
Sintetel e demais mídias as  

convocações para participar dos 
movimentos contra a nefasta reforma da 

Previdência. PArticiPe!

VAmoS

lutAr!

Você é acionado pela empresa fora do seu horário de trabalho?
Isso vai acabar na Telefônica / Vivo! O Sinte-
tel saiu na frente e assinou um Acordo Mun-
dial com a empresa, juntamente com a UNI 
(Sindicato Global), sobre o direito dos traba-
lhadores à desconexão digital fora do horá-
rio de trabalho. O próximo passo é firmar um 
acordo nacional com a empresa, conforme 
as par ticularidades do Brasil.

No Acordo Mundial, a Vivo reconheceu que 
a revolução digital criou um fenômeno de co-
nectividade permanente. Os trabalhadores 
vão para suas casas, ou entram em férias, 
mas continuam sendo acionados fora do ho-
rário de trabalho e, assim, prejudicam suas 
vidas familiares e sociais. Sem a adequada 
delimitação de tempo de serviço e tempo de 

descanso, gera-se confusão do que perten-
ce ao âmbito profissional e o que faz parte da 
vida pessoal. 

Os acionamentos fora do horário de traba-
lho se repetem no cotidiano e os trabalhado-
res atendem às solicitações com receio de 
serem punidos ou perseguidos. Para garan-
tir que isso não ocorra mais, o Sintetel pro-
moverá ações de sensibilização e formação 
para todos os gestores, para mostrar impor-
tância de respeitar o tempo de descanso 
dos trabalhadores. 

A desconexão é um elemento fundamental 
para melhorar o desempenho profissional, a 
vida social e familiar.

Nossa luta é avançar e implantar 
a desconexão nas operadoras, 
como Claro, Tim, Oi, Nextel, Gru-
po Algar, entre outras. Essa con-
quista será essencial para alcan-
çarmos harmonia e equilíbrio en-
tre o tempo de trabalho e o tempo 

de descanso.

O Sintetel se preocupa com a sua vida 
familiar e vai priorizar essa discussão 
com as empresas. Nos ajude a identifi-
car se isso é uma realidade onde você 
trabalha. Entre no site: sintetel.org e 
responda a uma pesquisa rápida. 

 Tempo mínimo de con-
tribuição:  aumentará para 20 anos, 
tanto para homens quanto para mulhe-
res. Hoje são 15 anos.

 100% do benefício:  os brasi-
leiros precisarão contribuir por 40 anos 
para conseguir se aposentar com 100% 
do salário de contribuição (cujo teto – 
valor má ximo - hoje é de R$ 5.839 mil).

 BPC - Benefício de Prestação 
Continuada: R$ 400,00 será o valor a 
ser pago para idosos e pessoas com de-
ficiência que não possam se manter e 
nem serem mantidos por suas famílias. 

Atualmente, o benefício é de um salário 
mínimo independente da idade. 

 Pensão por morte: reduz 
para 60% do valor total mais 10% adi-
cionais por cada dependente. Assim, re-
ceberá 100% apenas o pensionista que 
tiver cinco ou mais dependentes.

 Capitalização: os novos tra-
balhadores serão incluídos no sistema 
de capitalização, no qual o valor da apo-
sentadoria dependerá da poupança de 
cada trabalhador.

Tudo isso são conquistas do seu Sindicato! Não é lei! Pense nisso e associe-se para fortalecer a luta e manter seus benefícios.
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EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo. Filiado à:

Pensando em melhorar a navegabilidade para você, trabalha-
dor e trabalhadora, lançamos uma “cara” nova para a área de 
login do associado no site do Sintetel.

A novidade é que antes de se tornar sócio é possível visualizar 
as principais promoções disponíveis no Espaço do Sócio.

Aproveite para visitar, se familiarizar com o novo visual da pá-
gina e mostrar para os amigos também aproveitarem os me-
lhores descontos e sorteios em universidades, teatro, cinema 
e muito mais!

ACESSE: SiNTETEl.ORG
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ACESSE SINTETEL.ORG > BENEFÍCIOS e veja todos os descontos e parcerias. 

Sócio do Sintetel e dependentes têm 
descontos incríveis em faculdades
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