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Atropelaram seus direitos
A reforma trabalhista foi aprovada e já passa a valer
em novembro deste ano. Como incansavelmente
alertamos, ela reduz drasticamente a proteção
aos trabalhadores.
Como as empresas queriam, a reforma traz leis
flexíveis e menos custos para elas. Inclusive,
enfraquece os sindicatos e os afasta de vários
processos de fiscalização. Conheça alguns
pontos:

> Fim da homologação no sindicato

Todos os trabalhadores desligados passam a
fazer homologação na empresa. A grande
preocupação é que cerca de 70% das homologações têm erros. Destes, 90% são corrigidos
pelo Sindicato. Ou seja, sem o Sindicato, quem
fiscalizará sua rescisão e garantirá que a empre-

> Acordos abaixo da Lei
sa pague o que deve?

É o chamado "negociado sobre o legislado". Isso
autoriza a redução de direitos previstos em Lei
por meio de acordos. Antes da reforma isso não era
permitido. Agora, as empresas podem fazer suas
próprias leis. E os sindicatos ficam fora disso.

> Trabalho intermitente

O trabalhador fica à disposição da empresa e
só vai receber pelas horas que trabalhar, sem
ter renda mensal nem jornadas definidas. É a
oficialização do "bico".
Já deu pra perceber que a situação será muito mais
difícil daqui pra frente. Mais do que nunca o trabalhador precisará do apoio e atendimento do Sintetel.
Fortaleça seu Sindicato. Associe-se e ainda aproveite vários benefícios. Saiba mais na pág. 4

SINTETEL CONQUISTA!

R$ 18 milhões de reais no
bolso do trabalhador em
processos vitoriosos

e

15 mil
atendimentos
jurídicos

O Sintetel oferece atendimento jurídico gratuito a todos os trabalhadores associados.
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Palavra do

Presidente

A nova diretoria do Sindicato acaba de tomar posse.
Ânimo e vontade de trabalhar não faltarão.
Levaremos o Sintetel ainda mais perto do trabalhador,
pois a união se faz mais do que necessária para resistir ao desmonte dos direitos trabalhistas impostos pela
pressão das empresas. Além de enfrentar as futuras
reformas pretendidas pelo governo.
Nossa meta é ampliar e fortalecer todos os departamentos do sindicato com a implementação de melhorias na
gestão. Sua voz será cada vez mais ouvida. O Sindicato
é e precisa ser a segunda casa de toda a categoria.

em faculdades, médicos, cursos e diversos serviços.
Vamos seguir firmes na luta pela regulamentação da
profissão de teleoperador. Essa será um conquista importante para todos os trabalhadores do segmento.
Lembre-se que a regulamentação definirá obrigações
mínimas das empresas em áreas como salário, jornada e pausas. Uma profissão regulamentada tem muito
mais direitos.
Venha para o Sindicato! Fique sócio do Sintetel e fortaleça a nossa luta em defesa dos seus direitos.

Ampliaremos a nossa rede de convênios para que você tenha ainda mais opções de escolha com melhores descontos

Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

Novo time e novos desafios

A galera eleita para a nova diretoria do Sintetel assumiu o comando do Sindicato no início do mês de agosto e já trabalha a todo vapor.
Essa renovação combina experiência com garra para que tenhamos mais ferramentas para enfrentar os patrões.
Em um momento difícil para os trabalhadores brasileiros, a nova diretoria chega com ânimo e vontade para defender os direitos e
garantir mais conquistas.

Estaremos mais perto do trabalhador e vem aí novidades. Acompanhe!
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Filiado à:

DIREITOS

Você sabia

?

No setor de teleatedimento, a escala de plantão deve ser
comunicada ao trabalhador com, pelo menos, 10 dias de
antecedência.
O trabalhador tem o direito de programar seu descanso
e lazer nos dias de feriado. Por isso, a antecedência
mínima é de 10 dias. Não são 9, nem 8, nem 1. São 10!
Agora você já sabe. Se sua empresa praticar a escala de
forma diferente, denuncie ao Sintetel.
Quer saber mais sobre seus direitos? Acompanhe as
próximas edições do jornal Linha Direta Teleatendimento.

Bem-vindos!

DENÚNCIAS
Trabalhador chamou,
Sindicato resolveu! Após
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denúncias de várias regiões do estado, o
Sintetel solucionou problemas na empresa Fidelity.

No site Sete de Abril, alguns trabalhadores que faziam a
mesma função tinham salários abaixo dos demais. Graças
à atuação do Sindicato, a empresa fez a equiparação,
com o pagamento das diferenças retroativas, inclusive
com a promoção dos trabalhadores envolvidos.
Apontamos também as irregularidades na divulgação
das escalas de trabalho e também os casos de assédio moral. A Fidelity se prontificou a resolver as
questões. Vamos ficar de olho! Ao sinal de qualquer
problema, denuncie ao Sindicato!
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No interior de SP,
N
E
empresas distribuem A N D A M
pé na bunda! Na região de Bauru, empresas

A partir de agora, os trabalhadores da Concilig de Bauru passam a ser representados
pelo Sintetel. Isso significa que eles também passam a contar com a proteção do
Sindicato e de todos os itens incluídos na Convenção Coletiva.
Além disso, eles também poderão ter acesso a vários serviços como assistência
jurídica, descontos em faculdades, colônias de férias, e muitos mais.

fecharam as portas e deixaram os trabalhadores na
mão, sem pagar nada. Entramos com medidas judiciais e
alguns processos ainda tramitam na justiça. Mas rapidamente garantimos que os envolvidos conseguissem dar
entrada no seguro-desemprego e que sacassem o FGTS.
São os casos dos teleoperadores da Link de Presidente
Prudente, da Concent de Bauru, entre outras.

Conheça mais o seu Sindicato! Acesse o site
www.sintetel.org
ou
@SintetelSP
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DESCONTOS
O trabalhador sócio tem
descontos nas maiores faculdades, escolas de idiomas, academias, médicos,
hotéis e muito mais.
Nossos parceiros estão em
todo o estado de São Paulo.
Fazer com que seu dinheiro
renda mais é a preocupação
do Sintetel!

Advogados

Lazer
Os sócios do Sintetel também podem
curtir toda a rede própria de lazer do
Sindicato.
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Colônias de Férias próximas às praias
no litoral paulista, em Caraguatatuba
e Praia Grande.
Clubes de Campo no interior de
São Paulo, nas cidades de Bauru e
Campinas. Ambas com churrasqueiras
e academias.

Tanto as colônias quanto os clubes contam com
ampla estrutura com piscinas, quadras e área de lazer.

Temos uma equipe de advogados especializados à disposição
dos associados. Os atendimentos são para as áreas trabalhistas, cível e previdenciária.

Saiba mais!

No site www.sintetel.org você conhece toda a nossa rede de convênios
organizados por região e encontra
informações sobre nossas colônias
e clubes. Além disso, é possível
agendar um horário com um de nossos advogados. Acesse!

QUER APROVEITAR TODAS ESSAS VANTAGENS?
fique sócio do sintetel!
Fale com um representante sindical ou ligue: (11) 3351-8899
Telefones de nossas regionais no interior, litoral ou grande São Paulo estão no rodapé da página 2

SINTETEL TE AJUDA!

Preocupado com o trabalhador e com sua família, o Sintetel
quer dar uma força neste cenário de grande desemprego. Em
parceria com empresas do setor, ajudaremos na realocação
no mercado de trabalho.
Esse projeto faz parte das ações da nova diretoria que assumiu
a entidade no último mês de agosto.

As primeiras vagas são para Assistente de Relacionamento com
Cliente (Nextel), Instalador (Fibrax) e Técnico de Eletrônica (Fibrax).
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Para mais detalhes e saber como
participar do processo seletivo é só
acessar o site do Sintetel.
Acompanhe as vagas, indique aquele seu
amigo ou parente que busca uma boa oportunidade.

ACESSE:
www.sintetel.org

