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Quer f icar sócio?  Entre em contato com a gente! 

www.sintetel.org      |      sintetel@sintetel.org.br      |      Tel. (11) 3351-8899       |      @SintetelSP

Traba lho igua l ,  
sa l ár i o  i gua l
O Sintetel reverteu 
mais um problema 
de diferenças sala-
rias na Atento. Des-
ta vez no site República, centro de  
São Paulo.

Na operação P&G, trabalhadores exer-
ciam a mesma atividade, porém cada 
um com salário diferente. A diferença 
chegava a R$ 352. 

Após receber a denúncia, o Sindicato 
resolveu. As diferenças foram apura-
das, e os ajustes serão feitos na folha 
de outubro (recebimento 05/11), para 
todos os trabalhadores envolvidos.

Se o mesmo acontece na sua opera-
ção, denuncie ao Sintetel!

R E S O L V I D O

Prob l emas  de  
todos  os  t i pos
Na operação Alelo da 
Atento, site Liberda-
de, a lista de denún-
cias recebidas foi extensa. Os problemas 
eram relacionados à monitoria, comis-
são, falta de PA’s, entre outros. Todos 
resolvidos pelo Sintetel. 

Nossa ação vai melhorar o relaciona-
mento das lideranças com teleopera-
dores, que agora terão reuniões com 
maior frequência. Além disso, a em-
presa fará uma fiscalização rigorosa 
para coibir casos de assédio moral.

Outra questão que tirava os trabalhado-
res do sério eram as mudanças das me-
tas no meio do jogo, após o começo das 
medições. Ficou definido que, quando 
houver alteração, a empresa comunicará 
pelo menos 10 dias antes da medição, 
conforme prevê a Convenção Coletiva.

Agora vamos ficar de olho nas promes-
sas da empresa. 

R E S O L V I D O

Denúncias

Colônias  
de Férias  
na praia 

Clubes  
no interior

Descontos

São mais de 500 parceiros em  

       todo o Estado de São Paulo. 

Você sabia que o Sindicato fornece uma série de serviços e parcerias 
para os trabalhadores associados? Aprovete! Olha só:

DEscubra os bEnEfícios 
de ser sócio do sintetel

E tem mais. . . . 

Vem novidades por aí...

O Sintetel está ouvindo os trabalhadores. E as 
novidades começarão em breve! Mais parceiros 
de peso, serviços de interesse da categoria e 
descontos incríveis virão por aí. Fique ligado nas 
notícias do Sindicato.

Sintetel, 

um sindicato 

que trabalha 

por você!

em faculdades e  
cursos de idiomas
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Filiado à:

A nova gestão do Sintetel que acaba de tomar posse 
trará muito mais benefícios para você.

À sua disposição já temos as colônias de férias, os clu-
bes de campo e um grande número de convênios com 
universidades, clínicas, academias e muitos outros.

O Sintetel também recoloca você e sua família no 

mercado de trabalho por meio de oferta de vagas 
em várias empresas do setor. Veja no site!

Quer saber mais sobre como utilizar os serviços ofe-
recidos pelo Sindicato? Entre em contato com a gente 
e aguarde que em breve teremos novidades.

Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

Mais bEnEfícios Para você

“Meninas, o corpo manda sinais. Prestem 
atenção nisso!” Esse é o recado da Alice Abreu, 
trabalhadora da Ability e dirigente do Sintetel. Ela 
luta contra a doença que mais atinge mulheres no 
Mundo: o câncer de mama.

A avaliação precoce é considerada pelos médicos o 
principal fator de sucesso no tratamento contra o 
câncer – de qualquer tipo. Conhecer o próprio corpo 
também é primordial. No caso da mama, qualquer 
mudança no formato. Se aparecer caroço, dor, 
mancha, pode ser um alerta. Procure um médico. 

Outubro Rosa
FIQUE ATENTA! 

Após uma cirurgia, a guerreira Alice segue na luta contra a doença com tratamentos 
de quimioterapia e radioterapia. Com toda sua experiência, ela reforça: “Quanto antes 
for a descoberta, maiores são as chances de cura. Portanto, não tenha medo do 
diagnóstico, tenha garra!” 

SINTETEL 
CONQUISTA! 

R$ 18 milhões de 
Reais no bolso do 
tRabalhadoR em 

pRocessos vitoRiosos

15 mil 
atendimentos juRídicos

E

O Sintetel oferece atendimento 
jurídico gratuito a todos os 
trabalhadores associados.
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DIREITOSGrana Extra

f iQuE  DE  olho  no  PPr/2017  
O Sintetel está em fase de negociação do Programa de Participação nos Resultados (PPR) de 2017com empresas do setor de 

teleatendimento. Isso quer dizer que vai rolar uma grana para quem trabalha nas empresas em que os PPRs forem negociados. 

VEjA OndE A nEgOCIAçãO já FOI COnCluídA:

Acompanhe as informações no site  
www.sintetel.org           e no            @SintetelSP

Seguem as negociações com a Atento, liq (ex-Contax), AlmaViva, Teleperformance e com outras empresas do setor. 

já estamos caminhando para o final do ano e cobramos agilidade das demais empresas nessa negociação.

Queremos garantir que o trabalhador fique por dentro das condições para receber essa grana extra.

bosch

Aos trabalhadores da Bosch, o PPR 
negociado poderá chegar a 80% do 
salário. Serão dois pagamentos vin-
culados ao atingimento das metas 
já divulgadas pela empresa. O perí-
odo de medição ocorrerá entre 1º de  
outubro e 31 de dezembro de 2017. 

Conseguimos uma antecipação para 
4 de outubro de 2017. Esse primeiro 
pagamento será de 30% do salário 
do trabalhador. 

O pagamento final ocorrerá em 29 
de maio de 2018. Ele será de acordo 
com o fechamento das metas, tendo 
como base o salário individual de 
dezembro deste ano. 

Bosch

fidelity

O Sintetel apresentou aos trabalha-
dores o PPR/2017 negociado com 
a Fidelity de 27 a 29 de setembro. 
O valor pode chegar a 34% do últi-
mo salário de 2017. O pagamento  
ocorrerá até 31 de março de 2018.

O valor final está condicionado ao 
atingimento de metas, que serão 
apuradas entre 1º de outubro e 31 de 
dezembro de 2017. 

Terão direito ao PPR os trabalhado-
res ativos de 1º de janeiro de 2017 
a 31 de dezembro de 2017. O paga-
mento será integral aos afastados 
por acidente de trabalho, licença 
maternidade e licença adotante.

Fidelity 7 de abril

Mapfre

O Acordo da Participação nos lucros 
e Resultados da Mapfre foi apresen-
tado aos trabalhadores pelo Sintetel 
em Franca, São Carlos e São Paulo.

O Sindicato garantiu um adianta-
mento pago em setembro de 0,75% 
do salário de cada trabalhador.  
 
O restante será creditado no mês de 
março de 2018, garantindo o mínimo 
de um salário.

Mapfre - São Carlos
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você na Mão  
Da EMPrEsa

A partir de novembro passará a valer 
a reforma trabalhista, resultado do 
maior golpe já sofrido pelos trabalha-
dores brasileiros.

Entre as maldades que agora poderão 
ser aplicadas, estão as novas moda-
lidades de contrato de trabalho, que 
podem deixar o trabalhador à disposi-
ção da empresa. Entenda uma delas: 

Te le traba l ho
Essa modalidade legaliza, na prática, 
o trabalho em casa. uma das grandes 
preocupações é que, nesse ponto, a 
lei não limita a jornada. Isso mesmo, 
a empresa pode te chamar a qualquer 
hora. 

Algumas empresas de call center já 
praticam isso. O Sindicato já recebeu 
o relato de trabalhadores que foram 
acionados de última hora para iniciar 
o atendimento momentos antes da 
ceia de natal.  

As novas regras também permitem 

DIREITOS

Esta nova gestão do Sintetel também está preocupada com  
os profissionais que estão fora do mercado. Todas as semanas,  
novas vagas em empresas do setor são divulgadas em nosso site e nas 
redes sociais.

As oportunidades são para todos os perfis de trabalhadores, 
para várias áreas e funções, inclusive para Pessoas com 
deficiência (Pcd). 

É aquela força que você, seu amigo ou parente precisava! 

fiQuE liGaDo! sinTETEl DivulGa Ability contrata  
pessoas com deficiência

A empresa Ability está à procura de 

pessoas com deficiência para compor 

seu quadro de funcionários.  Os 

interessados deverão acessar o site: 

www.abilitytecnologia.com.br 

• Click em "Trabalhe Conosco" 

• Preencha a ficha

• Ao final, informe “Pessoa com Deficiência”. 

Os candidatos serão analisados pelo departamento 

de recrutamento da empresa. Mais detalhes serão 

divulgados no processo seletivo.

que o trabalhador arque com as despesas para realizar sua atividade. Isso 
quer dizer que o aumento da conta de energia e telefone, por exemplo, terá 
que ser paga pelo empregado. 

Além disso, o adoecimento decorrente do trabalho nessa modalidade não 
será mais de responsabilidade da empresa. 

É o famoso canto da sereia. Parece ser incrível trabalhar em casa. Mas, de 
acordo com a nova regra, sem nenhuma segurança para o trabalhador, pode 
virar um pesadelo. 

a rEforMa TrabalhisTa É cruEl. Mais Do QuE  
nunca, conTE coM o sEu sinDicaTo! 

vaGas 

AcompAnhe As vAgAs! 
Acesse: www.sintetel.org  |  Facebook: @sintetelsp

MUDOU PRA PIOR...


