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TELEATENDIMENTO

Diretores do Sintetel entregaram em 2 de maio a Pauta 
de Reivindicações às empresas do setor de teleatendi-
mento. A pauta foi entregue com antecedência para que 
as empresas possam analisar. Não aceitaremos que 
elas digam que não houve tempo hábil como desculpa 
para atrasar as negociações.

Importante ressaltar que assembleias para composição 
da Pauta de Reivindicações foram convocadas de acor-
do com o edital publicado no jornal Agora SP de 9 de 
abril de 2018, na página A5.

Os trabalhadores compuseram a Pauta nas assem-
bleias realizadas pelo Sintetel em todo o Estado de São 
Paulo de 16 a 30 de abril de 2018.

Entre os principais itens pleiteados pelos trabalhadores e 
pelo Sindicato está a reposição da inflação com aumento 
real de salários e também o reajuste dos benefícios.

Com o objetivo de proteger os trabalhadores dos efeitos 
da reforma trabalhista, cobramos das empresas que o 
"negociado sobre o legislado" não exclua, diminua ou 
precarize qualquer garantia ou direito da categoria.

Outro item que compõe a Pauta de Reivindicações é a 
taxa de fortalecimento/assistencial empregada pelo Sin-
tetel para manutenção de todos os seus serviços em de-
fesa da categoria, tais como: atendimento jurídico, co-
lônias de férias, clubes de campo, promoções culturais, 
descontos em faculdades, negociações de Acordos e 
Convenções Coletivas. Tudo isso faz parte dos benefí-
cios que o Sintetel oferece ao trabalhador. Tal custeio 
é de extrema importância para o Sindicato e para os di-
reitos dos trabalhadores. Porém, aqueles que quiserem 
manifestar sua oposição terão essa oportunidade no 
período de até 30 dias a partir da data-base, conforme 
TAC do Ministério Público do Trabalho.  A data-base da 
categoria é 1º de julho.

Presidente comenta
Além da entrega da pauta com 

bastante antecedência, o Sintetel 
continua lutando pela resolução de 

outros dois pontos urgentes para 
os trabalhadores: o pagamento da 

PLR e a correção do piso para o 
mesmo valor do mínimo nacional. 

As empresas já sabem que os 
trabalhadores estão impacientes 

e descontentes com a situação. A 
negociação está muito difícil, mas 

uma coisa é certa: não aceitaremos 
calote na PLR. O Sintetel busca 

de todas as formas superar a má 
vontade das empresas. Seguiremos 

pressionando! 

Baixe nosso aplicativo!
Agora ficar por dentro  

de todos os nossos serviços,  
notícias e benefícios está  

mais fácil. É só baixar nosso  
aplicativo (SINTETEL) disponível  

para Android e aproveitar  
tudo o que você  

tem direito!
Em breve para ioS

Mauro Cava de 
Britto, dirigente 
do Sintetel, 
Rodrigo Rosa, 
representante 
das empresas, e 
Aurea Barrence, 
dirigente do 
Sintetel

Sintetel entrega Pauta De 

reivinDicaçõeS àS emPreSaS

Assembleias nas empresas
Foram 30 assembleias realizadas em 
todo o estado de São Paulo. Veja exemplos

AlmaViva - Guarulhos Atento - Zona Sul Neobpo - Baixada Santista

Almir Munhoz  – Presidente do Sintetel
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Filiado à:

Jorge e Mateus
 

Saiu o resultado de mais  
uma promoção no Espaço  

do Sócio. Desta vez,  
uma sócia levou um  

par de ingressos para  
ir à apresentação da  

dupla Jorge e Mateus.

A vencedora foi a sócia Cintia 
Débora Oliveira, trabalhadora da 

Atento, site Zona Sul. 

os associados contam com uma área exclusiva no site do Sintetel. Lá, o trabalhador tem acesso à 
carteirinha de sócio virtual e também fica por dentro de promoções especiais e vários benefícios do dia a dia.

Milhares de  
ingressos para  
diversos filmes 

distribuídos 
gratuitamente

CINE
MA

Katy Perry,  
Maiara e Maraisa,  

Jorge e Mateus,  
entre outros.

SHO
WS

Super 
descontos em  

várias peças 
para todos os 

públicos.

TEA
TRO

T ICKE
T

INSTRUÇÕES 
Login: CPF do sócio
Senha: SINTETEL2018
(tudo maiúsculo, ok ?)

Após o primeiro acesso,  
o sócio poderá criar uma 
nova senha e login.

Assim que o cadastro do sócio é  
efetivado, ele já tem acesso a 
todas as vantagens exclusivas. 
É só acessar  
sintetel.org            , ir  
no Espaço do Sócio  
e aproveitar todas  
as promoções!

Desde a recusa dos trabalhadores, foram duas 
rodadas de negociações entre o Sintetel e a 
Mapfre Assistência para garantir avanços no 
PPR (Programa de Participação nos Resulta-
dos) 2017. E conseguimos! 

A nova proposta foi aprovada pelos trabalha-
dores em 26 de abril. O pagamento foi efetua-
do em 30 de abril.

EntEnda o caso: 
Os trabalhadores recusaram a proposta da 
empresa apresentada na assembleia do 
final de março. Com a decisão da maioria, o 

Sintetel cobrou a reabertura das negociações 
do programa. 

Desde então, duas reuniões com cobranças do 
Sintetel foram realizadas até se chegar à pro-
posta final, que foi avaliada e aprovada pelos 
trabalhadores. 

Desta luta, que uniu a coragem dos trabalha-
dores e atuação firme do Sintetel, conquista-
mos avanços. Por isso, lembre-se: o Sindica-
to somos todos nós. Somente conseguimos 
mudar o desfecho desta história porque agi-
mos juntos.

maPfre: SinDicato conSegue 
avançoS e PPr é aProvaDo

Espaço do sÓcIo

Sócio do Sintetel 
e dependentes 
têm descontos 
incríveis em 
faculdades

50%

20%

35%
EAD

10%

20%
Presen

cial

35%
EAD

E muitas outras universidades e 
escolas de idiomas....veja mais parceiros 

em sintetel.org, na aba Convênios. 

50%


