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PRESTADORAS

O Sintetel realizou, de 20 a 24 de janeiro 
em todo o estado de São Paulo, assem-
bleias para composição da Pauta de Rei-
vindicações para a Convenção Coletiva 
2020/2021 dos trabalhadores das presta-
doras de serviços em telecom. 

A data-base da categoria é 1º de abril.

A Pauta contém 104 cláusulas em que rei-
vindicamos mais direitos e melhores con-
dições de trabalho.

O próximo passo será a entrega da Pauta 
às empresas para então dar início às ne-
gociações.

A Campanha Salarial das prestadoras 
envolve cerca de 40 mil trabalhadores 
de empresas como Icomon, Ability, TEL, 
Daruma, Nokia, Comfica, Serede, Fibrax, 
Procisa, Ezentis, Dominion, Icatel, Alpitel, 
Logictel, Engeset, Huawei, Eletronet, Cen-
turylink, Vogel, entre outras.

Acompanhe os passos da Campanha 
Salarial 2020 pelo site www.sintetel.org 
e pelas redes sociais.

IMPORTANTE: O Sindicato realizou 
mais de 30 assembleias. Porém, por 
questão de espaço só foi possível 
publicar seis imagens.

FOrTaleça Sua luTa 
Fique SóciO dO SindicaTO!

NOssAs bANdEIRAs dE luTAs sãO:
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VR/VA 
dignos
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limite de desconto  
para o trabalhador

Aluguel do veículo  

do trabalhador PlR condizente com os lucros da empresa
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Nenhum direito  
a menos

abiliTy – São José dos campos

Tel – escritório de Serviços - bauru

icOmOn – Parque das Árvores

Tel – São José do rio Preto- rede

Tel – Guarujá

Campanha Salarial 2020

Final izada composição da Pauta de Reivindicações

Tel – Jurubatuba
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EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo. Filiado à:

Mesmo com as dificul-
dades de uma crise 
econômica, com de-
missões, reduções sig-
nificativas de serviços 
e atividades por conta 
das mudanças tecnoló-
gicas e estratégicas das 
tomadoras de serviços, 
o Sintetel conseguiu ne-
gociar o PPR/2020 com 
a Icomon.

Conseguimos manter 
os mesmos indicado-
res, objetivos e premia-
ções do PPR/2019.

Essa é mais uma con-
quista do Sintetel para 
os trabalhadores da 
Icomon.

Apesar da crise, Sintetel 
garante PPR/2020 na 

Icomon nos mesmos patamares!

As parcelas serão pagas nas seguintes datas:

• 30/09/2020 (primeira parcela)
• 30/03/2021 (parcela final)

Sintetel: um sindicato que luta por você! Não fique 
só. Fique sócio!

Acompanhe o Sintetel pelo site e pelas redes sociais.

Atenção trabalhador!
A segunda parcela do PPR/2019 também já tem 
data para o pagamento. Será em 27/03/2019.

Não fique para  trás,  
comece o ano aprendendo 
algo novo e cresça 
em sua carreira!

uNIVERsIdAdE sãO JudAs
Até 50% de desconto.

uNICsul
Até 30% de desconto.

No site do siNtetel você 
encontra a lista completa dos 

cursos com descontos especiais!

uNIVERsIdAdE METOdIsTA
Até 20% de desconto.

Cursos técnicos de profissionalizantes
INsTITuTO MONITOR INEd CuRsOs

CARte IRA de 
tRAbAlho 

veRde -AmARelA 
Ret IRA d IRe ItoS 
tRAbAlh IStAS

Os direitos dos trabalhadores estão sob 
ameaça. A Medida Provisória 905 cria 

uma nova forma de contratação e reduz 
direitos.

Com o falso argumento de que a MP vai gerar em-
pregos, o governo cria o contrato de trabalho pre-
cário. Ou seja, beneficia os empresários com uma 
grande desoneração de encargos trabalhistas e joga 
no colo dos trabalhadores os custos.
 
A medida já está em vigor e só cairá se não for apro-
vada pelo Congresso Nacional ou se houver muita 
luta dos trabalhadores!
 

Como a MP 905 afetará você? 
Conheça alguns dos itens:

• Fim da CLT
Quem for contratado pela nova Carteira Verde e 
Amarela não terá acesso aos direitos previstos na 
CLT e nem nas Convenções Coletivas.
 
• Férias, 13º e saldo do FGTS parcelados
Esses direitos podem ser divididos em até 12 vezes.
 
• Redução do adicional de periculosidade
O benefício poderá passar de 30% para 5%.

• Demissões
O patrão poderá demitir aqueles que têm direitos as-
segurados pela CLT para contratar os que possuem 
a Carteira Verde e Amarela.

• Patrões isentos do INSS
As empresas não precisam fazer a contribuição pre-
videnciária.

• Fiscalização amiga dos patrões
Empresas que descumprirem a lei só serão multadas 
em caso de reincidência.

•Taxação dos desempregados
Desempregados passam a pagar de 7,5% a 8,14% 
de tributo sobre o Seguro-Desemprego que venham a 
receber.

• Acidente de trajeto
Quem se acidentar no trajeto entre casa e o traba-
lho (e vice-versa) não terá direito ao auxílio-doença
-acidentário, estabilidade de 12 meses e FGTS no 
período de afastamento.

 lute! Pressione o seu deputado. Envie 
e-mail, telefone para o gabinete e 

exija que ele honre com o seu voto!

 Quem abandona a luta e entrega seus 
direitos, não poderá nunca saborear o 

gosto de uma vitória!

sócio sintetel 

possui descontos 

especiais


