
Sinttec mantém e consolida
direitos aos trabalhadores em CCT!

Sua empresa cumpriu com as 
obrigações das CCTs anteriores?

Reforma modifica drasticamente 
mais de cem tópicos da CLT. 
Veja o que mudou  em um ano
 e saiba como se proteger!

Para que serve um sindicato?

Com a reforma trabalhista em vigor, a categoria está unida para garantir
os direitos já consolidados na Convenção Coletiva
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News
SINTTEC MANTÉM E CONSOLIDA
DIREITOS AOS TRABALHADORES EM CCT!

PARA QUE SERVE UM SINDICATO?

SUA EMPRESA CUMPRIU COM AS OBRIGAÇÕES DAS
CCTS ANTERIORES?

Após várias rodadas de negociação o Sinttec garante a manutenção 
dos direitos e mantém a postura de não aceitar a retirada de 
benefícios  já conquistados.

Muitos se perguntam qual o motivo de um
sindicato? Qual e seu papel? Porque tenho
que participar? Saiba um pouquinho mais nessa
edição.

Se atente veja se sua empresa cumpriu com as obrigações trabalhistas 
vigente nos anos anteriores, são elas:

 Pagamento de PLR anos 2017, 2018.
 Pagamento de Horas Extras com adicionais de 100% dias normais e 
 200% feriados e domingo.
 Adicional noturno de 50%.
 Piso Salarial Mínimo de R$ 1.400. Piso Salarial Mínimo de R$ 1.400.
 Pagamento de Vale Alimentação nas Férias.
 Auxilio Creche.
 Auxilio Portador de Deficiência.
 Banco de Horas. 
 Pagamento de Vale Transporte em Dinheiro.
 Vale Alimentação de R$ 21,00.

Caso a empresa em que você labora não cumpriu com essas obrigações Caso a empresa em que você labora não cumpriu com essas obrigações 
comunique ao Sinttec de forma sigilosa para fiscalização junto aos órgãos 
competentes para andamento de ações idenizatórias.
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PARCEIROS E EVENTOS

O Sinttec trabalha de forma contínua na busca de parcerias
para atender os trabalhadores de TI de Uberlândia.
Conheça alguns de nossos parceiros.    

CARTEIRINHA DIGITAL PROFISSIONAL DE TI

Saiba as vantagens da carteirinha gratuita criada pela  Sinttec.

CURSOS SINTTEC

O Sinttec agora oferecerá cursos a valores acessíveis! 
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A VERDADEIRA FACE DA
REFORMA TRABALHISTA

Sancionada na época pelo Presidente Michel Temer, trouxe mudanças em mais de cem artigos 
da CLT ( Conasolidação das Leis do Trabalho ).

E no dia 14 de novembro de 2017 a Lei sofreu mais alterações através da MP 808, assinada pelo 
então presidente Temer, trazendo sérias mudanças sobre pontos como: o trabalho intermitente, a 
jornada 12 x 36, gestantes, contribuição previdenciária e dano moral. A MP diz que a lei também 
se aplica, na integra, aos contratos de trabalho vigentes, não apenas aqueles assinados após o 11 

de novembro de 2017.
Separamos alguns pontos para que você entenda o que mudou com a nova legislação trabalhisSeparamos alguns pontos para que você entenda o que mudou com a nova legislação trabalhis-

ta, saiba como se proteger e garantir os seus direitos.
 

É quando exige a operação em horários alter-
nados, pré-determinados. Nesta modalidade 
de contratação, são pagas apenas as horas 
consideradas efetivamente  trabalhadas. 
Assim, o trabalhador recebe o pagamento das 
férias, o 13º e o repouso semanal remunerado 
de forma proporcional às horas trabalhadas, di-
minuindo seu ganho. Essas pessoas não terão 
remuneração pelo período que ficam sem tra-
balho e dificilmente terão condições de ocupar 
esse período com outra função, além de, no 
final do mês, receber menos de um salário 
mínimo. A Medida Provisória foi tão “solidária 
com o trabalhador” que estabeleceu que 
quando a renda mensal não atingir o salário 
mínimo, o empregado terá de pagar a dif-
erença ao INSS para ter direito à aposentadoria 
ao auxílio-doença. Ou seja, o empregado terá 
que pagar para garantir direitos já consolidados 
e,dificilmente, vai conseguir se aposentar.
 

Demitir um profissional celetista e o substituir
por um funcionário na modalidade intermitente,
além de representar a precarização das 
relações
de trabalho caracteriza dumping social – de trabalho caracteriza dumping social – 
quando o patrão adota práticas desumanas de 
trabalho com o objetivo de reduzir os custos de 
produção e, assim, aumentar os seus lucros. 
Caso você, trabalhador de TI, saiba de algum 
caso assim, denuncie! 
O Sinttec combaterá e lutará na Justiça contra O Sinttec combaterá e lutará na Justiça contra 
toda e qualquer tentativa de precarização.
 
 

Reforma modifica drasticamente mais de cem tópicos da CLT. 
Veja o que mudou após esse um ano de reforma 

e saiba como se proteger.

 TRABALHO INTERMITENTE1
O QUE FAZER?
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A nova legislação tenta estimular a
contratação da figura do autônomo,
afastando a caracterização da figura de
empregado. Ou seja, na prática,o
autônomo pode trabalhar 12 horas diárias,
durante os cinco dias úteis da semana,
todo mês, para uma mesma empresa e não retodo mês, para uma mesma empresa e não re-
ceber salário pré-determinado, horas-extras, 
férias, FGTS e 13º. Ou seja, ele permanece 
sem direito às garantias previstas na CLT.

Fique atento! Se você é trabalhador celetista,
não autônomo de fato, e/ou a sua empresa
quiser demitir você para o contratar como PJ
com as mesmas obrigações de um trabalhador
CCLT, essa relação de emprego proposta por ela 
é uma fraude. Se isso ocorrer, procure o 
Sinttec, que poderá atuar para garantir os seus 
direitos.

 FUNCIONÁRIO AUTÔNOMO OU PJ2
O QUE FAZER?

Com a Reforma, a rescisão e feita na
própria empresa, na presença de
advogados do patrão ou do trabalhador. A
medida faz com que os profissionais
fiquem desprotegidos sem a assistência do
Sindicato, que garante que os valores rescisóriSindicato, que garante que os valores rescisóri-
os estejam corretos e que a empresa não deixe
de pagar nada devido ao trabalhador. 

Em caso de suspeita do não pagamento das
verbas rescisórias procure imediatamente o
Sinttec e solicite o acompanhamento dos
advogados trabalhistas da entidade para que
você não seja lesado pela empresa. 
 
 

HOMOLOGAÇÃO3
O QUE FAZER?

Ao assinar, o funcionário não poderá
questionar os pagamentos na Justiça,
mesmo se agir sob coação do empregadomesmo se agir sob coação do empregador. 
Isso porque o documento tem uma eficácia lib-
eratória, ou seja, para todos os efeitos legais, a 
empresa já pagou seus ônus com o tra-
balhador e está liberada da dívida, mesmo se 
ela foi paga com irregularidades. Isso, obvia-
mente, deixa o trabalhador no prejuízo e sem 
defesa.  

O Sinttec terá um trabalho muito rigoroso na
conferência dos títulos que a empresa der por
quitados. Ou seja, só haverá quitação sobre
aquilo que for comprovado e documentado. Se
você, trabalhador, observar qualquer tipo de
abuso sobre a rubrica da permissão legal,
consulte o Sindicatoconsulte o Sindicato
 

QUITAÇÃO ANUAL4
O QUE FAZER?
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Para os trabalhadores que estão sob a 
proteção da CCT do Sinttec, a negociação do 
banco de horas está garantida apenas via 
acordo coletivo. Qualquer outra condição que 
se pretenda estabelecer para compensação de 
horas só pode ser aceita mediante a acordo co-
letivo com o Sindicato. 

 A Convenção Coletiva do Sinttec determina 
que a negociação do banco de horas seja feita 
apenas via negociação ou acordo coletivo. Por-
tanto, as empresas ficam proibidas de propor
compensação de jornada diretamente com o
trabalhador. 

BANCO DE HORAS5
O QUE FAZER?

Esta medida viola a Convenção nº103 da Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT) e é, 
portanto, ilegal. Além de submeter a trabalha-
dora a situações degradantes de trabalho, 
acarretando graves danos à saúde da mãe e 
do bebê.  

 A trabalhadora que for submetida a tais
condições de trabalho deve imediatamente
comunicar o Sindicato, que irá coibir qualquer
situação que ofereça riscos à saúde da mãe e 
de seu filho. 
 
 

GESTANTES / LACTANTES EM LOCAIS INSALUBRES6
O QUE FAZER?

SINTTEC MANTÉM E CONSOLIDA DIREITOS
AOS TRABALHADORES EM CCT 2018 -2020

Após nove meses de Assembléias, Reuniões o Sinttec
juntamente com os trabalhadores aprovaram no dia

08/02/2019 a última contraproposta do Sindeti. Relembre a trajetória e as
dificuldades que enfrentamos para manter os direitos

conquistados e avançar nas negociações. 
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1. Dia 26/05/2018 os trabalhadores se reuniram 
para montar a pauta de reinvidações, que
posteriormente for entregue ao Sindeti. ( destaposteriormente for entregue ao Sindeti. ( desta-
cando reajuste de 8%, Piso de R$ 1.600, Ma-
nutenção da obrigatoriedade do pagamento do 
PLR em caso de lucro da empresa, Ticket R$ 
26,00, Jornada 40:00 Hs Semanais, Convênios 
Médicos, Odontológicos e Seguro de
Vida obrigatórios). 

2. Dia 07/06/2018 a diretoria do
Sindeti se reuniu para montar a contra proposta 
das nossas reinvidicações.

3. Dia 28/06/2018 Sinttec e Sindeti se reuniram, 
sendo apresentadas as contrapropostas do pa-
tronal, seguintes ( reajuste de 50% do
INPC, piso salarial de R$ 1.412, sem convenio 
medico, odontológico e seguro de vida, retirada 
da obrigatoriedade do PLR, 44:00 semanais).

4. Sinttec recusa a contra proposta do patronal e 
mantem a proposta inicial. 

5. Dia 08/08/2018 Sindeti se reúne para apresen5. Dia 08/08/2018 Sindeti se reúne para apresen-
tar nova contra proposta ( Que o Sinttec homo-
logue todas as PLRs das empresas mesmo caso 
a empresa tenha pago ou não pago, reajuste de 
80% do INPC, retirada da obrigatoriedade do PLR 
para as empresas ou seja seria pago apenas 
caso a empresa assim o quisesse pagar, que o 
auxilio doença só seria pago caso o empregado 
acidentasse nas dependências da empresa na 
rotina da sua atividade, descontar as horas
negativas do banco de horas no acerto rescisório, 
descontar o dia trabalhado no feriado pelo dia de 
semana, contratação por tempo determinado, 
cargo de confiança apenas para empregados que 
são supervisor que podem demitir e contratar fun-
cionários, manutenção das demais cláusulas). 

6. Dia 04/09/2018 o Sinttec realizou uma Assem-
bléia para apresentar a contra proposta do Pa-
tronal, sendo após a realização desta assembléia
verificados vícios, e por decisão da diretoria a 
mesma foi cancelada e agendada uma nova as-
sembleia. 

7. Dia 29/09 e 01/10 Sinttec realiza nova assem-
bleia apresentando as contraproposta do pa-
tronal, sendo elas rejeitadas por mais de 152 tra-
balhadores. E mantendo a proposta de (reajuste 
de 5%, manutenção de todas as cláusulas da 
CCT 2017 – 2018). 

8. Sinttec notifica o Sindeti informando sobre a re-
jeição das contrapropostas e apresentando a 
nova proposta do Sinttec sendo elas (reajuste de 
5%, manutenção de todas as cláusulas da CCT 
2017 – 2018).

9. Dia 01/02/2019 diretoria do Sindeti se reúne 
com a diretoria do Sinttec e apresenta nova
contra proposta sendo (Aplicação de 100% do 
INPC retroativo à data base (3,65%) sendo pro-
porcionalizado para os admitidos após a data 
base; Reajuste em VA/VR de 3,65% a
partir de Janeiro de 2019; As empresas se quiser-
em podem optar pelo plano odontológico ofereci-
do em parceria com o Sindicato). 10. Dia 
08/02/2019 e Sinttec, realiza assembléia na qual 
e aprovado as contra proposta do Sindeti.

11. Dia 25/02/2019 Sinttec e Sindeti se reúnem 
para assinar a CCT 2018 – 2019.

Em meio a tantas diversi-
dades, desmantes de direitos 
trabalhistas, encerramento de 
entidades, colapso financeiro 
dos sindicatos. O trabalho do
Sinttec foi mantido e os direit-
os garantidos até 31/08/2020, 
a entidade espera que os tra-
balhadores se mantenham 
atentos quanto a aplicação da 
convenção vigente, e faça
m denúncias perante o sindi-
cato caso a empresa não 
esteja cumprindo uma das 
cláusulas.  
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APÓS A ASSINATURA DA CCT FOI ABERTO PRAZO DE 05 DIAS 
ÚTEIS PARA OS TRABALHADORES TEREM O ABERTURA DE SE 
ABSTER DOS DIREITOS CONQUISTADOS  PELO SINTTEC, AT-
RAVÉS DA CARTA DE ABSTENÇÃO. 
. 

  

Quando o profissional de TI, na grande maioria 
das vezes, chega para uma entrevista de em-
prego, logo recebe os benefícios oferecidos. Entre 
eles , vale-refeição, vale-refeição pago nas férias,
auxílio-creche, auxilio portador de deficiência, 
hora extra superior à lei, obrigatoriedade plano de 
PLR caso a empresa tenha lucro,além de inúmer-
os outros benefícios. Sem esquecer que nosso 
salário inicial é superior ao que é pago nos outros 
estados do Brasil. Diante de tantos benefícios, o
trabalhador suspira: “Nossa, que empresa ex-
celente”. O que esse trabalhador às vezes não 
imagina ou esquece é que o vale-refeição foram
“extraídos a fórceps” dos patrões após várias re-
uniões comandadas pelo inttec. É bom lembrar 
que poucas ou quase nenhuma categoria tem o 
vale alimentação pago nas férias prevista em 
Convenção Coletiva, pois esta é uma luta de dé-
cadas do movimento sindical e que foi vitoriosa 
para a categoria de TI de Uberlândia. Com tantas 
conquistas e garantias, é até normal que o autor 
seja esquecido, no entanto isso só acontece até o 
momento em que a empresa se nega a atender o 
trabalhador e as prerrogativas do Sindicato previs-
tas em CCT. Até para a “moça simpática” de Re-
cursos Humanos essa ficha só cai,muitas vezes, 
quando o contrato se rompe e todos esses direit
os precisam ser extraídos, também a
fórceps.    

Com a realidade da pejotização – ou agora, com 
a reforma trabalhista, o trabalho intermitente –, é 
que aquela empresa “boazinha” aparece, forçan-
do o profissional a atender a essas novas propos-
tas sugeridas pela lei, que está em vigor desde o 
último dia 11 de novembro 2017. 

Este ano, por exemplo, para fazer cumprir a regra 
da Participação nos Lucros e/ou Resultados 
(PLR), os diretores do Sinttec precisaram
praticamente espremer os representantes das praticamente espremer os representantes das 
empresas. E só por isso conseguimos assinar 
mais de 25 acordos. Todos são uma maravilha? 
Claro que não, mas nas empresas os tra-
balhadores estão mais integrados e ativos com o 
Sinttec, e os planos são melhores. Mas aí vem o 
questionamento: e as outras 800 empresas? 
Amigo e amiga, essas vamos encontrar só na Amigo e amiga, essas vamos encontrar só na 
Justiça, pois mesmo a apresentação da proposta
de PLR sendo obrigatória e um benefício que 
pode, inclusive, ajudar a empresa a motivar seu 
pessoal, eles se negam a pagar até a morte.   

 

 

PARA QUE SERVE UM SINDICATO?
Essa é uma pergunta que certamente você já ouviu ou até mesmo 

pensou.  Vamos refletir um pouco a respeito? 
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PARCEIROS E EVENTOS SINTTEC
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PARCEIROS E EVENTOS SINTTEC
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PARCEIROS E EVENTOS SINTTEC
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PARCEIROS E EVENTOS SINTTEC
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CARTEIRINHA DIGITAL PARA PROFISSIONAIS

DE TI

15

Os profissionais de TI de Uberlândia terão acesso a Carteira de 
Identificação Profissional Digital a mesma será disponibilizada 
no Google play e com ela instalada em seu smartphone você 
terá acesso ao clube de vantagens Sinttec e o melhor de tudo 
sem custo associativo! Este app e exclusivo do Sinttec, sendo 

o primeiro lançado no Brasil! 
Corra para a Paystore e baixe já o seu!Corra para a Paystore e baixe já o seu!



News
CURSOS SINTTEC

16

O Sinttec passará a oferecer cursos com valores acessíveis 
para os profissionais da área de TI.

Iniciamos no dia 16/02, com o curso de LINUX DO ZERO, minis-
trado pelo professor Marcus Andrade. 

  

Em breve serão oferecidos novos cursos, criando oportuni-
dades e fortalecendo a área de TI na cidade.
Os associados Sinttec terão desconto!

“Este é um curso pensado para aqueles que tem pouco
ou nenhum contato com o Linux e deseja trabalhar

na área com sistemas operacionais. Nele convidamos o aluno
a aumentar a intimidade com o sistema, evitando

‘decorebas’ e colocando o conhecimento em prática, desde
a primeira aula!”


