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CANAL DE VOZ
Negociações Salariais com as Prestadoras de Rede
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O SINTTEL-ES teve três 
reuniões com o Sinstal (Sindicato 
as empresas prstadoras de Rede 
Externa para as operadoras para 
discutir reajustes salariais e nos 
benefícios da Convenção Coletiva.

 Os resultados dessas  
negociações são frustantes. A  
choradeira dos patrões  teve um 
objetivo: oferecer um reajuste 
mínimo e ainda somente em 
janeiro do ano que vem, como 
se se trabalhadores pudessem 
esperar até lá para pagar os 
aumentos da enegia, do gás, 
da gasolina, dos alimentos, do 
aluguel. 

As empresas choram todas 
as pitangas, negam o reajuste 
na data base e jogam para o ano 

seguinte. Foi assim em 2018,  
2019, 2020 e agora 2021. Para as 
empresas a estratégia está dando 
certo. O que era para ser uma 
exceção está virando regra. E tem 
mais, os reajustes são cada vez 
menores em relação ao INPC.

Enfim, das reuniões nada saiu 
de positivo, nem abono, nem 
adiantamento de PPR. Não teve 
um “faz me rir”.  

A estratégia da Telemont é 
elevar os pisos dos salários dos 
trabalhadores em outros estados 
e aqui, no ES, achatar, arrochar, 
até que os pisos salariais se 
equiparem novamente. 

Ou seja, é explorar!
Então, companheiros/as, é hora 

de reagir.   

É hora de reagir!
3% em janeiro do ano que 

vem, nem pensar

Inscreva-se no Whats 
App para receber 

informações do Sindicato.

#24 de JULHO 
TRABALHADORES VOLTAM ÀS RUAS PARA PEDIR 

FORA BOLSONARO 
A CPI da Covid-19 tem revelado as entranhas 
de corrupção do governo Bolsonaro. Propina 
de 1 dolar por dose, contratos milionários 
fraudulentos para comprar vacina que nem foi 
aprovada pela Anvisa, com atravessadores e 
não diretamente dos laboratórios fabricantes, 
e o pior: não comprar vacinas para a 
população, que vem morrendo. O número  
de mortos já ultrapassa 530 mil. 
A Campanha Fora Bolsonaro já realizou 
duas manifestação em todo o país e o 
SINTTEL CONVOCA OS TRABALHADORES EM 
TELECOMUNICAÇÕES PARA IREM ÀS RUAS no 
dia 24, já que até agora fomos considerados 
ESSENCIAIS somente para o trabalho, NÃO 
PARA RECEBER AS VACINAS. E todos os dias 
somos expostos ao coronavírus. 
Somos um povo que se organiza para lutar 
contra um governo criminoso e de destruição 
nacional.  Vamos à luta!
• Lutamos por Fora Bolsonaro e seu governo 

incompetente, criminoso e corrupto.

• Lutamos por vacinação para todas as 
pessoas e pelo fortalecimento do  SUS.

• Exigimos um auxílio emergencial de 
R$600 e uma política de recuperação da 
economia e do emprego.

• Nos somamos ao grito: “Nem bala, nem 
fome, nem Covid!”✊


