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UM DIA PARA BARRAR O RETROCESSO DE
UMA VIDA INTEIRA.
O SINTTEL-DF conclama
todos os trabalhadores e
trabalhadoras
em
telecomunicações e todos os
teleoperadores para a GREVE
GERAL do dia 30 de junho de
2017. É para cruzar os
braços e ficar em casa. A
participação de todos na
GREVE GERAL é um passo
importante na luta contra o
desmonte da Previdência, a
revogação
de
direitos
trabalhistas, a terceirização
irrestrita e indiscriminda e

pelas Diretas Já.
Vamos
defender os nossos direitos e
nossa
diginidade
como
trabalhador e cidadão.
Veja no verso do
Boletim algumas mudanças
propostas pelo desgoverno de
Michel Temer que vão te
atingir em cheio e piorar sua
qualidade de vida, além de
restringir seu 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 mínimo 25 anos de contribuição,
tanto para homens quanto para mulheres( que serão as mais prejudicadas);
- aposentadorias especiais tambem serão prejudicadas,hoje os trabalhadores expostos as
atividades perigosas ou insalubres tem direito a aposentadoria integral com 15, 20, ou 25
anos trabalhado( dependente do risco), com a mudança na previdencia todos os
trabalhadores em atividades perigosas ou insalubres terão que contribuir por no mínimo
20 anos e só se aposentará aos 55 anos;
- em caso de morte do(a) trabalhador(a), o(a) beneficiario(a) não poderá acumular pensão
e aposentadoria, será preciso escolher uma ou outra. A pensão vai ser de 50% da
aposentadoria do(a) trabalhador(a) falecido mais 10% por dependente, podendo a pensão
ser inferior ao salário mínimo;
- o valor dos benefícios também irão mudar, hoje o cálculo do salário benefício é calculado
se considerando os 80% dos maiores salários, descartando os 20% dos menores salários.
Com a mudança serão considerados todos os salários, pelos quais inciderem a contribuição
previdenciaria incluindo os menores salários, o que vai diminuir a média. A mudança na
previdencia não somente aumenta o tempo necessário para se aposentar, mas também
rebaixa o valor a ser recebido;
- a mudança na previdencia vai dificultar o acesso dos mais pobres ao Beneficio de
Prestação Continuada(BPC), que hoje garante as pessoas com mais de 65 anos ou com
deficiencia, de qualquer idade, incapacitados para a vida independente e para o trabalho
recebam um salário mínimo 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;
- férias anuais concedidas normalmente em um período de trinta dias , será de até tres
períodos , com remuneração proporcional;
- as horas de deslocamentos que o(a) trabalhador(a) recebe de casa ao trabalho, com a
mudança não mais serão pagas;
- jornada de trabalho limitada a oito horas diárias, quarenta e quatro horas semanais e
duzentas e vinte horas mensais, não terão mais limites, podendo o(a) trabalhador(a)
trabalhar mais de dez horas diárias;
- trabalho intermitente, o(a) trabalhador(a) só irá receber as horas trabalhadas, ficará a
disposição da empresa em casa e somente receberá pelas horas trabalhadas, quando a
empresa o(a) chamar para prestar o serviço.

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.
DIRETAS JÁ.

