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CANAL DE VOZ
Sinttel-ES convoca assembleia para deliberação 

de proposta econômica do ACT 2018/2019

Assembleia nesta 3ª feira, 
dia 26/02, às  14h e 15h 
Av. Jair Etienne Dessaune, 193 

Bento Ferreira – Vitória 
Sala de treinamento
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O Sinttel-ES 
convoca os/as 
teleoperadores 
na Sollo para a 

assembleia de avaliação 
da proposta da empresa 
para a renovação dos itens 
econômicos do Acordo 
Coletivo 2018-2019. 

A Sollo ofereceu para os  PISOS a partir de 01/01/2019

Operadores de Telemarketing, Jornada 36 horas semanais: R$ 1.022,58
Atendentes Comerciais, jornada 44 horas semanais: R$ 1.249,82 
Reajustes demais salários 3,5%
Auxilio Alimentação:
- R$ 27,80 diários para os trabalhadores com carga horária de 44 

horas semanais;
- R$ 11,00 diários para os trabalhadores com carga horária de 36 

horas semanais; 
- R$ 15,15 diários para os trabalhadores com carga horária de 36 

horas semanais com jornada diária de 7:12 horas
Auxilio Creche e auxilio para quem tem filhos com deficiência: R$ 340,63 
Todos os valores retroativos a 1º de janeiro de 2019 a ser pago 

em contracheque extra ainda em fevereiro/2019.
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Reforma da previdência
Bolsonaro quer que você, jovem, trabalhe até 
morrer, sem NUNCA conseguir se aposentar

A reforma da previdência de Bolsonaro é um duro ataque aos direitos dos 
trabalhadores. É hora de participar das mobilizações,  tendo claro que será necessária 
uma Greve Geral para barrar a ofensiva de Bolsonaro contra a previdência pública.

A “crueldade” das principais mudanças
AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO 

As atuais alíquotas de contribuição de 8% a 11% vão passar para 7,5% a 14%.

IDADE MÍNIMA
Acaba a aposentadoria por tempo de contribuição e a regra únicae por idade 
mínima (65 homens e 62 mulheres).

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
 passa de 15 anos para 20 anos para aposentar, em média, com 60% do  salário 
mínimo.  Só com 40 anos de contribuição é que se consegue 1 salário. O valor 
da pensão por morte vai cair para 60% do salário de contribuição mais 10% por 
dependente. A proposta prevê que, para quem se aposentar pelo tempo mínimo 
de 20 anos de contribuição, calcula-se a média dos salários de todos esses 20 
anos e paga-se ao aposentado 60% dessa média. Ou seja, atingir o teto será muito 
difícil. E a aposentadoria por doença também seguirá essa lógica. 

CAPITALIZAÇÃO INDIVIDUAL
O governo acaba com o atual sistema de previdência baseado na contribuição 
solidária entre gerações, onde os atuais aposentados são sustentados pelos 
trabalhadores que estão na ativa. Cada um terá uma conta pessoal, com 
contribuição apenas dos trabalhadores e sem contrapartida das empresas. No 
Chile isso não deu certo.

CARTEIRA VERDE-AMARELA
Não está dentro da Reforma da 
Previdência, mas foi uma proposta 
na sua campanha eleitoral.  Na 
hora de procurar um emprego, 
o patrão poderia impor que 
trabalhadores abrissem mão dos 
direitos garantidos na CLT, ficando 
sem piso salarial, sem 13º salário e 
sem FGTS.  É muita crueldade!


