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B O L E T I M
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ATENÇÃO TRABALHADORES 
NA ATENTO! ACT 2017 / PLR 2016

TRABALHADOR, REAJA!
 ESTÃO ROUBANDO NOSSOS  DIREITOS

                                       NENHUM DIREITO A MENOS 
NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA

  NÃO À RETIRADA DE DIREITOS TRABALHISTAS
                                  NÃO À TERCEIRIZAÇÃO INDISCRIMINADA 

O SINTTEL/RS convoca a categoria dos telefôni-
cos para participar da  Greve Geral do dia 28 de 
abril de 2017, organizada pelas Centrais Sindi-

cais e Sindicatos contra o fim da aposentadoria 
e a retirada de direitos dos trabalhadores.

GREVE GERAL 
DIA 28/04QG DA GREVE GERAL

Concentração da categoria 
telefônica no dia 28 de Abril.
Sede do SINTTEL/RS 
Rua Gen. Auto, 349 
– a partir das 8h até as 20h.

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no estado do Rio Grande do Sul – SINTTEL/RS, 
entidade sindical de primeiro grau com sede na rua Washington Luiz, nº 572, em Porto Alegre/RS, vem por seu presidente Gilnei Porto Azambuja  convocar toda  
a categoria de telefônicos para comparecer à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 24 de abril, em primeira convocação às 18h e, em segunda 
convocação às 18h30min, nos locais abaixo indicados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

– Participação da categoria na Greve Geral do dia 28 de abril de 2017, organizada pelas Centrais Sindicais e Sindicatos contra o fim da aposentadoria e 
retirada de direitos dos trabalhadores.

LOCAIS DAS REUNIÕES DA ASSEMBLEIA
NOVO HAMBURGO Sinttel – Rua Tupi, 401; PASSO FUNDO Sinttel – Rua Gen. Osório, 964/103; SANTA MARIA Sinttel – Av. Rio Branco, 601 / s. 4 ; 

SANTO ÂNGELO Sinttel – R. Jaci R. Klein, 286; URUGUAIANA Sinttel – R. Delavigne Coccaro, 804; SANTA CRUZ DO SUL Sinttel – R. Sete de Setembro, 771; 
CAXIAS DO SUL Sinttel – R. Dom José Barea, 893; PORTO ALEGRE / METROPOLITANA Igreja Pompéia – R. Dr. Barros Cassal, 220.

*As deliberações dos empregados serão dadas pela soma dos votos de todas as reuniões da assembleia, cuja contagem ocorrerá em Porto Alegre/RS.
Porto Alegre, 19 de abril de 2017

Gilnei Porto Azambuja - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Confirmada reunião para o dia 25 de abril com a patronal.
Na luta pela valorização dos trabalhadores, 

na negociação do ACT e PLR.... até o momento, 
atitude “ZERO” por parte da empresa.

ASSEMBLEIA DIA 24/04



SINTTEL CONVOCA OS TELEFÔNICOS GAÚCHOS 
PARA PARTICIPAREM DA GREVE GERAL DE 28 DE ABRIL

No dia 28 de abril, toda a classe trabalhadora está sendo convocada pelas Centrais sindicais brasileiras 
para participar da GREVE GERAL que marcará o início da reação popular contra as Reformas Trabalhista 
e Previdenciária do presidente golpista Michel TEMER. Ele programou assumir a Presidência da República 
para fazer isto que estamos vendo todos os dias. 

Eles roubaram bilhões de reais do Brasil. Sonegaram outros bilhões e agora querem passar o prejuízo 
para a classe trabalhadora pagar. Todo dia tem notícia de uma nova fraude descoberta, de mais obras super-
faturadas, de fortunas desviadas para contas no exterior, de relação de empresários corruptos e de políticos 
vendidos para estes empresários.

E eles propõem aprovar no Congresso Nacional, com o voto destes políticos acusados de corrupção, 
leis que vão acabar com os empregos, com a carteira assinada e com os direitos trabalhistas, bem como in-
viabilizar as aposentadorias, condenando todos a trabalharem até morrer. Tudo isto aumentando a pobreza 
dos que já são pobres e a riqueza dos ricos. 

Vamos defender os nossos direitos e nossa dignidade como trabalhador e cidadão.
Se o povo não aderir à greve geral, os políticos corruptos votarão as novas leis que Temer e os empre-

sários Corruptores estão empenhados em aprovar.
O patrão vai ameaçar cortar o seu dia de trabalho, mas aí fica a pergunta: – O QUE VALE MAIS O DES-

CONTO DE UM DIA DE TRABALHO OU O FUTURO DIGNO PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA?

BASTA DESTA SACANAGEM!
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Reproduz e Divulga

Veja algumas mudanças propostas pelo governo de Michel “Fora” Temer que vão te 
atingir em cheio e piorar a tua qualidade de vida, restringir o teu acesso à Previdência e 
eliminar direitos básicos, duramente conquistados pela classe trabalhadora.

Mudanças na Previdência
✓ idade mínima de 65 anos para a aposentadoria e no míni-

mo 25 anos de contribuição,  tanto para homens como para 
mulheres; 

✓ aposentadorias especiais também serão prejudicadas. Hoje, 
os trabalhadores expostos a atividades perigosas ou insalu-
bres têm direito a aposentadoria integral com 15,  20, ou 25 
anos trabalhados (dependendo do risco). Com a mudança,  
todos os trabalhadores em atividades perigosas ou insalubres 
terão que contribuir por, no mínimo, 20 anos e só se aposen-
tarão aos 55 anos; 

✓ em caso de morte do(a) trabalhador(a), o(a) beneficiário(a) 
não poderá acumular pensão e aposentadoria. Será preciso 
escolher uma ou outra. A pensão vai ser de 50% da aposenta-
doria do(a) trabalhador(a) falecido mais 10% por dependen-
te, podendo a pensão ser inferior ao salário mínimo; 

✓ o valor dos benefícios também mudarão. Hoje, o cálculo do 
salário benefício é calculado considerando-se os 80% dos 
maiores salários, descartando os 20% dos menores salários. 
Com a mudança, serão considerados todos os salários pelos 
quais incidirem a contribuição previdenciária, incluindo os 
menores salários, o que vai diminuir a média. A mudança na 
Previdência não somente aumenta o tempo necessário para 
se aposentar, mas também rebaixa o valor a  ser recebido; 

✓ a mudança na Previdência dificultará o acesso dos mais po-
bres ao Beneficio de Prestação Continuada(BPC). Tal bene-
fício, hoje, garante às pessoas com mais de 65 anos ou com 
deficiência, de  qualquer  idade, incapacitados para a vida 
independente e para o trabalho, que recebam um salário mí-
nimo por mês.

Mudanças na lei trabalhista, 
terceirização e trabalho 
intermitente 

– o intervalo para repouso e alimentação, que hoje é de no 
mínimo uma hora, passará a ser de trinta minutos; 

– as férias anuais concedidas normalmente em um período 
de trinta dias, serão de até três períodos, com remunera-
ção proporcional; 

– as horas de deslocamentos que o(a) trabalhador(a) recebe 
de casa ao trabalho, não mais serão pagas; 

– jornada de trabalho limi-
tada a oito horas diárias, 
quarenta e quatro horas 
semanais e duzentas e vin-
te horas mensais, não terão 
mais limites, podendo o(a) 
trabalhador(a) trabalhar 
mais de dez horas diárias; 
– trabalho intermitente: 
o(a) trabalhador(a) só re-
ceberá as horas trabalha-
das; ficará à disposição da 
empresa em casa e só re-
ceberá pelas horas traba-
lhadas quando a empresa 
o(a) chamar para prestar 
algum serviço.  


