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Baixe o app do Sintetel!
O aplicativo já está disponível para o
sistema android.

Estresses no trabalho
causa DEPRESSÃO

O

estresse no trabalho é uma das principais causa de depressão, independente da
personalidade da pessoa ou de sua condição financeira.

Atualmente, cerca de 121 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com a doença.
Para a OMS (Organização Mundial da Saúde), em 2020, a depressão será a segunda
doença mais causadora de mortes. O número de pessoas com depressão só aumenta e
um dos motivos é a pressão cada vez maior no trabalho.
Em entrevista ao site Info Money, a psicoterapeuta Clarice Barbosa explicou que diversas
situações agravam o estado emocional dos trabalhadores. Entre os exemplos, ela citou
“engolir sapos, não estabelecer limites à carga de trabalho, não falar o que sente, alta
expectativa que nunca é atendida, falta de reconhecimento e frustrações constantes”.
Muitas vezes a pessoa depressiva não percebe que está sofrendo da doença. Ou, então,
tem vergonha de admitir a possibilidade.

Como identificar
sinais de depressão:
• Imagem negativa de si mesma
• Atitude derrotista. A pessoa
pensa que com ela nada dá certo
• Perspectiva negativa quanto ao
futuro
• Padrão de pensamento negativo,
pessimismo
Em casos de suspeita de depressão, o
recomendado é buscar ajuda médica.
O paciente provavelmente será
medicado e ficará afastado do trabalho
por algumas semanas. A especialista
aconselha: “não exagere na dose na
dedicação ao trabalho”.
Se você passa por essas situações
no trabalho, denuncie ao Sintetel.

PAGAMENTO DO PPR
PAGOU EM
9 DE FEVEREIRO
• Áreas Corporativas: 2,10 salários;
• Unidade de Negócios Pessoal: 2,76 salários;
• Unidade de Negócios Residencial: 1,74 salários;
• Unidade de Negócios Empresarial: 1,61 salários;
– PAGAMENTO ATÉ
O FINAL DE ABRIL
Condicionado ao atingimento de metas.

PAGOU EM
23 DE FEVEREIRO
Houve antecipação de um salário em julho. O resultado
final ultrapassou a meta estipulada pela empresa.
Veja os valores pagos:
Administrativos e Lojas: 2,358 salários
Campo e Atendimento (que não
recebe PIV): 2,358 salários
Campo e Atendimento (que recebe PIV):
1,072 salários

PAGAMENTO ATÉ
30 DE MARÇO
PAGAMENTO ATÉ
O FINAL DE MARÇO
PAGAMENTO
SERÁ EM 30 DE MAIO
Houve antecipação de um salário
em outubro. A apuração dos resultados
ainda não foi concluída.

Acompanhe os resultados no site do Sintetel

VOCÊ PEDIU MAIS BENEFÍCIOS....
O SINTETEL ATENDEU
NOVA PARCEIRA: BEM-VINDA, FORD

É isso mesmo. O Sintetel e a Ford firmaram parceria e quem ganha
é o trabalhador associado. Os descontos podem chegar a 23%.
Estes descontos mudam mês a mês e contemplam
diversos automóveis diferentes.

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

Almir Munhoz

PRESIDENTE COMENTA

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.

NOVIDADE! Espaço exclusivo para sócio com diversos benefícios
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.

PROMOÇÃO - Show Katy Perry
Quer ver um dos maiores nomes da
música pop atual? O Sintetel leva você e
um acompanhante!

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!
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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.
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”.

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