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TELEATENDIMENTO

A s empresas de teleatendimento não apresentaram qualquer avanço na proposta ruim 
de PPR/2017 que já havia sido recusada pelo Sindicato. Também cobramos a aplicação 
imediata do salário mínimo nacional para quem recebe o piso, já que a data-base para 

a nova Convenção mudou para 1º de julho. O assunto também não teve uma resposta das em-
presas. Inaceitável!

Começou a choradeira. Mais uma vez, as empresas alegam dificuldades financeiras. Porém, 
jornais e revistas afirmam que empresas de teleatendimento pagam salários aos executivos sufi-
cientes para comprar a própria empresa. Este não parece um cenário de dificuldades. 

Chega de desculpas! Já passou da hora das empresas que ainda não pagaram o PPR definirem 
um programa decente, justo e atingível aos seus trabalhadores. Estamos em cima! #PPRJÁ

Uma nova reunião ficou agendada para 13 de março. 

EMPRESAS ENROLAM EM NEGOCIAÇÃO  
DE PPR E PISO SALARIAL

SEM AVANÇOS! 
Quantos dias  
abonados eu  
tenho direito  
para participar  
de reuniões  
escolares dos  
meus filhos

SINDICATO 
RESPONDE

A Cláusula 41ª da Convenção 
Coletiva estabelece:

“Serão consideradas ausências 
justificadas 2 (duas) faltas por 
semestre dos trabalhadores 
(as) que são pais, mães ou 

responsáveis legais de crianças de 
até 12 anos quando necessitarem 
se ausentar para comparecer às 
reuniões escolares ( mediante a 

comprovação expedida pela escola 
- declaração de frequência – que 

deverá ser entregue em até 24h).” 

Chegaram denúncias ao Sindicato 
de que gestores de algumas 
empresas abonam apenas as 

horas que constam na declaração 
emitida pela escola e descontam do 
trabalhador o restante do dia. Mas 
a Convenção deixa bem claro: são 

dois dias abonados por semestre. 
Não são apenas as horas. 

Faça valer o seu direito! 
Não se deixe intimidar. Se 

a empresa não cumprir 
a Convenção, chame o 

Sindicato!

Acompanhe as notícias no site sintetel.org 

Clima melhor na Atento Liberdade 
Após receber denúncias, o Sintetel resolveu o pro-
blema que era motivo de grande incômodo entre os 
trabalhadores. “Venho em nome dos Colaboradores 
da Atento | Liberdade agradecer pelo pronto aten-
dimento e solução imediata de nossa solicitação a 
respeito do ar condicionado quebrado. Parabéns 
aos dirigentes do Sindicato”, agradeceram os tra-

balhadores em e-mail encaminhado ao Sintetel .

Ação firme na Atento Itaquera
Depois de um protesto organizado pelo Sintetel com a partici-
pação dos trabalhadores, a Atento se coçou para solucionar 
problemas denunciados. Na parte de segurança, foi contra-
tada uma empresa especializada para cuidar do interior do 
site Itaquera. Sobre o transporte, a empresa colocou duas 
vans para fazer o transporte até o metrô das 6h até meia-noi-
te. Na parte de alimentação, a Atento afirmou que está na 

fase final de negociação junto aos fornecedores. Estamos acompanhando. 

R E S O L V I D O
R E S O L V I D O

TRABALHADOR PERGUNTA:  
REUNIÃO ESCOLAR
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VOCÊ PEDIU MAIS BENEFÍCIOS.. . .
O SINTETEL ATENDEU

Para saber mais sobre esses e outros benefícios, acesse o 
 Espaço do Sócio em sintetel.org. Muitos novos parceiros virão por aí....

NOVIDADE! Espaço exclusivo para sócio com diversos benefícios

O que está rolando 

no Espaço do Sócio 

nesse mês?

NOVA PARCEIRA: Bem-vinda, Ford
O Sintetel e a Ford firmaram parceria . Os 
descontos poderão chegar a 23%.

TEM INTERESSE? Entre em contato com a  
Secretaria do Sintetel 
(11) 3351-8899, opção 2! 

TEATRO – O Mágico De Oz
O famoso espetáculo retorna aos 
palcos e o Sintetel leva você de graça 
desde que acompanhado de um 
pagante. E o melhor: o acompanhante 
paga meia! Ou seja, só R$ 20,00. 

Estamos ampliando os benefícios para os 
associados e sua família. Além de nossas 

colônias e clubes, atendimento jurídico 
e convênios, estamos firmando grandes 

parcerias. Nestes dois primeiros meses do 
ano, demos as boas-vindas à montadora 

Ford. Fechamos acordos com distribuidoras 
de cinema para sortear ingressos aos 

trabalhadores e também fechamos 
descontos e gratuidades em peças de 

teatro. Além disso, vamos ao longo do ano 
levar trabalhadores para grandes shows. 

Começamos com a cantora Katy Perry. Virão 
muitas novidades ainda e novos grandes 

parceiros serão anunciados em breve. 

PRESIDENTE COMENTA
Almir Munhoz

É isso mesmo! Basta acessar o site do Sintetel, entrar no 
 Espaço do Sócio e participar da promoção.

Última chance  
para ver  

Katy Perry!
O Sintetel  

leva você e um 
acompanhante de 

graça para ver um dos 
maiores nomes da 

música pop mundial. 

Já é sócio do Sintetel?  
Então agora você conta com uma área 
exclusiva em nosso site. Acesse o Espaço 
do Sócio no site sintetel.org. Para o 
primeiro acesso o login é seu CPF e a 
senha é SINTETEL2018, tudo maiúsculo. 

Quer ficar sócio?  
Agora você pode fazer seu pré-cadastro 
online no site do Sintetel e aguardar o 
contato do Sindicato. Ficou muito mais 
fácil. Bora aproveitar todas as vantagens 
que o Sintetel disponibiliza para você!

CINEMA
Duas promoções sucesso encerradas recentemente: ingressos para 
os filmes “Paddington 2” e “Eu, Tonya”. Foram 10 ganhadores no total. 
Um deles foi o Johnny Moreira, que nos mandou a seguinte mensagem: 
“obrigado, Sintetel, assisti Paddington 2 e o filme é muito bom e divertido”.


