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SINDICATO FORTE, TRABALHADOR FORTE!

Buscando recuperar as finanças do SINTTEL-RS, que desde o ano passado, com o corte do 
Imposto Sindical, vem sendo prejudicada, a Direção do Sindicato resolveu convocar estas 
assembleias que vão acontecer entre 3 e 7 de junho, nas  sedes do Sindicato em Porto Alegre e nas 
suas Sedes Regionais, para buscar a autorização dos seus sindicalizados, para aumentar o desconto 
da mensalidade sindical de 1% sobre o salário básico para 1,5% do salário básico dos 
sindicalizados, buscando recursos necessários para as lutas que são necessárias a fim de garantir 
os direitos dos trabalhadores nestes anos de crise.

Já no ano passado, após o corte do imposto sindical no início do ano, buscando também 
compensar a falta destes recursos, realizamos no 2º semestre, a maior campanha de sindicalização 
do Sindicato de todos os tempos, aumentando em mais mil novos sindicalizados, com a criação de 
novos convênios, como o cartão de descontos e cursos de qualificação profissional para os 
sindicalizados, e ampliando nossa base de representação, com o início de nossa representação 
junto aos empregados de empresas provedoras de Internet, o que projeta aumentar o número de 
trabalhadores sindicalizados no SINTTEL-RS.

Exemplo: Impacto do aumento da mensalidade de 1% para 1,5%, em um salário básico de R$ 
1.500,00/mês:

 - Valor da mensalidade atual (1% salário básico de 1500 reais = 15,00 reais).
 - Valor da mensalidade nova (1,5% salário básico de 1500 reais = 15,00 + 7,50 = 22,50 reais).

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DO SINTTELRS, PARA AUTORIZAR 
AUMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL DE 1% PARA 1,5%:
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A SITUAÇÃO ATUAL DO BRASIL 
E DO SETOR DE 

TELECOMUNICAÇÕES EXIGEM 
UM SINDICATO FORTE PARA 

DEFENDER OS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES

O Brasil vive uma crise profunda, ocasiona-
da por decisões equivocadas de quem governa 
e se beneficia com isto. Uma elite, cheia de 
privilégios, que quer sempre se dar bem, a custa 
de uma exploração cada vez maior da grande 
massa de trabalhadores empregados e desem-
pregados., ativos e aposentados.

Enquanto o trabalhador está desempregado 
ou empregado ganhando um salário mínimo, 
menos de mil reais, a elite, ganha milhões, em: 
corrupção, sonegação, privilégios e salários 
milionários!

Uns tem até salário paletó (como políticos), 
enquanto alguns cidadãos só tem bolsa família, 
e outros nem isto tem!

Uns ganham até auxílio-moradia (como 
juízes), outros moram em áreas de risco, e 
outros nas ruas mesmo! Uns quando adoecem, 
viajam para o exterior para tratar sua saúde, 
mas outros vão para a fila do SUS, ou nem isto 
tem. Uns até as filhas solteiras, recebem pen-
são, toda a vida (filhas solteiras de militares), 
outros trabalhadores, vão fazer “bico”, até 
morrer, sem nunca poder se aposentar.

E por incrível que pareça, quando o País 
entra em uma crise maior, como agora, a conta 
do erro de gestão DELES, fica para NÓS, 
pagarmos, eliminando postos de trabalho, 
arrochando salários e aposentadorias. Quanto 
mais pobre, mais será prejudicado!

 

VEJA QUAIS SÃO ESTAS AMEAÇAS, 
QUE PROCURAM PREJUDICAR OS 
TRABALHADORES ASSALARIADOS 

PARA QUE OS EXPLORADORES 
NOS EXPLOREM AINDA MAIS:

1 – A Reforma Trabalhista do TEMER do ano 
passado, que diminuiu direitos dos trabalhado-

res, criando obstáculos até para ele buscar seus 
direitos na Justiça, que era para aumentar o 
número de pessoas empregadas. Um ano após, 
só aumentou o desemprego e o subemprego. E 
ELES, ainda querem acabar com as férias e 13º 
salário, assim que passar a reforma da Previ-
dência.

2 – A Reforma da Previdência, que ELES não 
conseguiram fazer no Governo TEMER, agora 
querem fazer de qualquer jeito, no Governo 
Bolsonaro. Agora imagina, que ELES vão cortar 
as suas aposentadorias milionárias (Senadores, 
Deputados, Juizes, Procuradores, Militares e 
marajás do Serviço Público) ou vão ser cortadas 
as aposentadorias do salário mínimo, aumen-
tando a massa que não vai conseguir se aposen-
tar nunca?

3 – A Reforma Fiscal DELES, só cortou um 
imposto no Brasil: o Imposto Sindical, que foi 
feito para enfraquecer os Sindicatos, tirando 
recursos financeiros dos Sindicatos para facilitar 
o corte dos direitos dos trabalhadores. Vê se 
ELES, cortaram ou reduziram, o Imposto de 
renda, IPTU, IPVA, ICMS ou qualquer outro.

4 – No Setor de Telecomunicações, as gran-
des operadoras cada vez contratando menos 
empregados diretos, terceirizando mais e de 
forma mais precária. Apertam cada vez mais 
suas parceiras com empresas terceirizadas, que 
quebram ou entregam contratos em suas licita-
ções cada vez mais arrochadas, por falta de 
condição de assinar carteira e pagar os direitos 
trabalhistas de seus empregados. Aí, a opera-
dora vai lá e contrata o trabalhador diretamen-
te, via MEIs, uma nova forma de exploração, que 
nos últimos meses vem aumentando, onde a 
Operadora, contrata o ex-trabalhador, sem 
nenhum direito trabalhista (férias, 13º salário, 
aposentadoria), que passa ser um Micro Em-
preendedor telefônico – explorado, nova moda-
lidade de exploração, muito mais perversa para 
o trabalhador!

ESCOLHA O SEU LADO: 
FORTALEÇA SEU SINDICATO, 

PARA ESTAS LUTAS!


