Ano XXXIX - Nº 186 – Brasília, 29 agosto de 2022 – www.sinttel.org.br

FORTALECIMENTO d0 Sindicato
O Sinttel-DF agradece os trabalhadores da Telefonica VIVO pela mobilização e participação expressiva em torno das
negociações do ACT 2022/2024 e PPR 2022, o que fez a diferença para chegarmos à proposta que foi aprovada na
Assembleia Geral. Temos consciência de que a proposta não é a ideal, mas foi a que conseguimos alcançar no atual cenário
econômico do País, para que não causasse muitos prejuízos à categoria, apesar das tentativas empresariais de retiradas de
direitos e benefícios. O ABONO e o adiantamento do PPR de 2022 são um alívio nas contas dos trabalhadores.
O Sinttel-DF vem solicitar a todos os trabalhadores, principalmente aqueles que não são filiados, que participem da
CAMPANHA DE FORTALECIMENTO DO SINTTEL-DF, pois lutamos por toda a categoria sem distinção entre filiados
e não filiados. A celebração do presente ACT e PPR significa a conquista de melhores salários e condições de vida para toda
a categoria.
A ideia é obter uma contribuição espontânea via PIX do Sinttel-DF (CNPJ- 00.721.209/0001-44). A nossa sugestão de
contribuição individual, que é facultativa e espontânea, é de 1% sobre o valor do ABONO e de 1% sobre o valor do
adiantamento do PPR 2022. VEJA O EXEMPLO: se o valor do abono é de R$ 2.200,00 e adiantamento de PPR de R$
1.143,00, o trabalhador contribuirá com o valor total de R$ 33,43 (1% do Abono de R$ 2.200,00 é R$ 22,00 e 1% de R$
1.1430,00 é R$ R$ 11,43). Se você fez a contribuição, favor enviar o comprovante no ZAP (61-9.9985.4690) do SinttelDF para o nosso controle.
Essa valiosa contribuição é um reconhecimento do nosso esforço, dedicação e trabalho árduo em defesa da categoria. Afinal,
o trabalhador sozinho não tem a mesma força para negociar melhores condições de trabalho, salários e benefícios sociais
para todos os empregados. Sendo assim, as contribuições e as filiações são necessárias para que o Sinttel-DF continue
prestando uma assistência de qualidade aos trabalhadores. Lembramos que a obrigatoriedade da Contribuição Sindical
terminou em 2017. Portando, a única arrecadação do Sinttel-DF são as filiações dos trabalhadores!
Reforçamos mais uma vez, que nenhum diretor do Sinttel-DF recebe salários do Sindicato, mas somente da empresa que ele
é empregado-licenciado. Mesmo assim, nos dedicamos para fazer um trabalho sério em prol de todos os colegas e
trabalhadores da Telefônica VIVO.
Para continuar esse trabalho logrando êxitos, o sindicato precisa manter sua estrutura e cobrir suas despesas (homologações,
água, luz, combustível, transporte, pessoal, comunicação, jurídico, etc.) e com funcionários que atuam em prol da categoria.

Por isso é muito importante que o trabalhador se filie!
https://www.sinttel.org.br/codefilia.html
Quem não quiser se filiar, que contribua de alguma forma para
a existência de sua entidade sindical. CONTAMOS COM VOCÊ!

