
O Sinttel-ES, Sindicato dos/as Trabalhadores/as 
em Empresas de Telecomunicações do ES, convoca 
os empregados das empressas do Grupo Claro e do 
Grupo Telefônica/Vivo para que discutam e definam 
a pauta de reinvindicações que será enviada às em-
presas, objetivando negociar os Acordos Coletivos de 
Trabalho 2017/2018. A data base é 1º de setembro.

Devemos lem-
brar que, com a si-
tuação caótica que 
ameaça a demo-
cracia, provocada 
pelo golpe parla-
mentar contra uma 
presidenta eleita e 
a instalação de um 
governo corrupu-
to, considerado a 
maior quadrilha de 
bandidos do Brasil, 
teremos que ter muita energia para não permitir que 
a Claro e a Vivo possam se aproveitar deste momen-
to e impor perdas, seja de direitos ou de benefícios. 

As empresas sempre estiveram unidas quando se 
trata de oferecer míseros ou zero reajustes, cortar 
benefícios e impor perdas como foi o caso do Plano 
de Saúde na Vivo e de reajustes diferenciados no 
auxílio-alimentação (VR) da Claro, no ano passado. 
Aliás, tem sempre um desculpa para nivelar por baixo: 
as operadoras incorporaram outras empresas, no 
caso da GVT com a Vivo e da Embratel com a Claro. 
Elas ficam grandes e os empregados cada vez mais 
pequenos nas planilhas de gastos dos conglomerados 
de telecomunicações. 
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Começa a campanha salarial

Nas operadoras!

Assembleias são convocadas para 
definir a pauta de reivindicações

Assembleia 
dia 3 de julho  

de 2017 
na Av. Jerônimo 
Monteiro, 174 

Às 13h30Assembleia 

Dia 3 de julho de 2017 
Às 08h30

Av. Adalberto Simão Nader, 531, 
Mata da Praia, Vitória.ES, 

ÀS 10h00
 na Av. Reta da Penha, 
n° 275, Praia do Canto, 

Vitória



2 Canal de Voz nº 861- 28/06/2017                                                                                             www.sinttel-es.org.br - Facebook: /Sinttel-ES

Se você não vai à luta, a Reforma 
Trabalhista sepulta os direitos da CLT

Reforma da previdência:
Lute para brecar, ou morrerá trabalhando 

sem conseguir se aposentar

Há uma apatia geral na classe trabalhadora, que está 
esperando não sei o quê de pior que ainda pode 
acontecer para ir às ruas, pressioar e combater os 
nossos representantes no Congresso Nacional que 
querem retirar os direitos da classe trabalhadora. 
O jornalista Vladmir Herzog, morto e torturado du-
rante a Ditadura no Brasil, e que faria 80 anos no dia 
27/06, disse que: “Quando perdemos a capacidade 
de nos indignarmos com as atrocidades praticadas 
contra outros, perdemos também o direito de nos 
considerarmos seres humanos civilizados”.
Até quando vamos achar que não é com a 

gente o que essa gente quer fazer?

NAPRESSÃO
CUT lança site que é uma ferramenta de mobi-

lização, via internet. Ela oferece um jeito prático de 
pressionar – por email, telefone ou redes sociais – 
autoridades e representantes de qualquer instância 
do Executivo, no Legislativo ou no Judiciário.

O endereço é https://napressao.org.br/. 
É só entrar e selecionar os temas: Diretas Já!, 

Reforma Trabalhista e Reforma da Previdência. Em 
todos, é possível saber quais são os parlamentares 

que são a favor, estão indecisos ou são contra. 
Daí o internauta pode ativar o “ultra pressão” 
e enviar mensagens rápidas com textos já pre-
-escritos e até telefonar para convencer os 
parlamentares a mudar, decidir ou manter o voto 
contrário às reformas e convocar eleições Dire-
tas Já, numa tentativa de acabar de vez com o 
golpe e restaurar a democracia atráves do voto. 

Aproveite a oportunidade e ative sua ULTRA 
PRESSÃO contra Ricardo Ferraço, Magno Malta 
e Rose de Freitas, nossos três senadores que vo-
tam a favor da reforma trabalhista e contra você, 
trabalhador. Diga-lhes que eles te representam e 
não os empresários e a elite rentista do país.   

A mesma presssão deve ser exercida contra o 
projeto que está na Câmara dos Deputados e que vai 
arrebentar com a aposentadoria de milhares de traba-
lhadores do País. 

A Reforma da Previdência não é necessária. Não 
há rombo nenhum, Pelo Contrário. Há, sim, dinheiro 
para pagar os aposentados, desde que o governo pare 
de desviar para outras áreas os recursos que deveriam 
fazer parte da seguridade social. 

Também é importante que grandes devedores, 
como os irmãos Joesley Batista (JBS, da Friboi) que de-
vem R$ 1,8 bilhão, os bancos,  a Vale (R$ 275 milhões), 
entre outros, paguem a dívida de R$ 426,07 bilhões 
com a Previdência. 

Vamos entupir os e-mails e as redes sociais 
desses políticos que são contra a sua aposen-
tadoria, mas não a deles. NAPRESSÃO é um 
caminho, mas ir às ruas, participar das greves e 
manifestações é fundamental. 


