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CONSEGUE REABRIR

NEGOCIAÇÕES PARA A
Devido a todos os esforços do Sintetel, as empresas de teleatendimento Teleperformance, Atento,
LIQ (ex Contax) e Alma Viva finalmente responderam às nossas reivindicações e agendaram uma
reunião para discutir o pagamento da PLR de 2017
e a aplicação do salário mínimo no piso salarial.

PLR/2017

Na Mapfre, proposta recusada
Os trabalhadores da Mapfre Assistência recusaram a
proposta de Participação nos Lucros e Resultados, na
assembleia realizada em 26/03/2018. Com a decisão da
maioria, a empresa suspendeu a aplicação do acordo
de PLR, inclusive o pagamento da parcela única que
estava previsto para o mês de março.

Embora esse atraso seja injustificável, nós aguardamos que as empresas venham para a reunião
com uma proposta decente que contemple os anseios dos trabalhadores. A reunião acontecerá em
12 de abril. Até o fechamento desta edição a reunião não tinha ocorrido. Acompanhe as informações pelo site.

O Sintetel informou à empresa da reprovação
da proposta e as negociações foram reabertas
para que se chegue a uma nova proposta final.
Acompanhe as notícias pelo site.

PRESIDENTE COMENTA

Almir Munhoz

Queremos negociar a PLR/2017! Pressionamos
e as empresas aceitaram reabrir as negociações.
O correto seria já estarmos negociando a PLR
de 2018, mas estamos atrasados por conta do
descaso das empresas. O trabalhador tem que
receber a PLR do ano passado e não vamos descansar até conseguirmos isso. Nos manteremos
firmes na luta até a vitória''.
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Havia distorções salariais no site
remoto da Atento na zona sul que
atende previdência privada (suporte
técnico SAC 1) de São Paulo. Os
trabalhadores ocupavam o mesmo
cargo, executavam a mesma função,
porém com salários diferentes.
Desta forma, a direção do Sintetel
negociou a equiparação salarial dos
trabalhadores envolvidos. O reajuste
aconteceu em março e o recebimento
em abril.
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realocação dos
trabalhadores
na atento

Muitos trabalhadores que foram
transferidos para o novo site
da Atento em Itaquera estão
descontentes devido a distância.
Dirigentes do Sintetel se reuniram
com a empresa para encontrar uma
forma de realocar os trabalhadores
em dificuldade. A Atento nos relatou
que um trabalho de pesquisa de
vagas para realocar os interessados
já está sendo feito em todos os sites.
Segundo a empresa, a dificuldade
tem sido a diferença salarial e a
consequente disponibilidade de
vagas. Este processo será contínuo
até que se solucione o problema. O
Sindicato acompanha de perto.

Problemas na
AlmaViva resolvidos

Um grupo de trabalhadores indignados da AlmaViva site Consolação veio até o Sintetel e apresentou diversas
denúncias. Os problemas aconteciam no produto Nextel
nas células PF e PJ. Dos muitos problemas apresentados a mudança na RV, o assédio moral e a falta de transparência na comunicação foram os principais.

Os dirigentes do Sindicato foram até a empresa e,
após alguns dias, os problemas foram solucionados.
No que se refere a RV, a empresa apresentou três propostas para que os trabalhadores escolhessem uma
delas. Democraticamente a assembleia optou pela
melhor proposta.

Baixe nosso aplicativo!

Agora ficar por dentro de todos os
nossos serviços, notícias e benefícios
ficou mais fácil. É só baixar
nosso aplicativo (SINTETEL) para
smartphone e aproveitar tudo o que
você tem direito!

PROMOÇÕES EXCLUSIVAS PARA
TRABALHADORAS DA CATEGORIA
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em março, o Sintetel teve um cronograma de promoções
especiais para as trabalhadoras, além de ações exclusivas para associadas ao Sindicato.
Foram milhares de prêmios bacanas como ingressos para grandes shows e cinema, bolsas de estudo, brindes de beleza e muito
mais. Todo dia útil de março teve uma ou mais promoções direcionadas a elas.
As promoções ocorreram pelo Facebook do Sintetel e pelo Espaço do Sócio, no site do Sintetel.
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ACESSE:
www.sintetel.org

Clique em Espaço do Sócio

Já é sócio?
Login: seu CPF (sem pontos ou traços)
Senha: SINTETEL2018 (tudo com
letra maiúscula, ok?)

Ainda não é sócio?
Em "Associe-se" preencha
as informações requeridas. É
bem simples.

No Facebook do Sintetel você também pode participar
de diversas promoções. Acompanhe: @SintetelSP

PROMOÇÃO KATY
PERRY: trabalhadora
do teleatendimento
ganhou os ingressos
A sócia do Sintetel Bruna
Fernanda Ferreira acessou o
Espaço do Sócio, se inscreveu
na promoção e foi a vencedora.
A trabalhadora da Liq/Contax
levou um par de ingressos
para o show da Katy Perry.

Jorge e Mateus
Vem mais show por aí. Depois
de proporcionar o espetáculo
da Katy Perry na faixa,
o Sintetel leva você e um
acompanhante para
ver de pertinho os
maiores sucessos de
Jorge e Mateus. Entre no
Espaço do Sócio e concorra.
O show acontece dia 17/05, no
Vila Country, em São Paulo.

CINEMA

No último mês o Sintetel distribuiu
centenas de ingressos para o
cinema. Sócios do Sindicato e
seguidores do nosso Facebook
foram de graça assistir aos filmes
''A Melhor Escolha'' e ''Madame''.
Acesse com frequência o Espaço
do Sócio e não perca nenhuma
promoção.

Vem aí...
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