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ASSÉDIO MORAL: VAMOS
IDENTIFICAR PARA COMBATER!
Há muito tempo que o Sintetel vem combatendo o assédio moral nas empresas. É um problema que tem que ser enfrentado de frente. Em algumas empresas o assédio acontece claramente, em outras ele é velado.
O Sindicato iniciou uma série de ações no setor que visam conscientizar operadores e lideranças com palestras e distribuição de cartilhas
do Assédio Moral/Sexual e da NR-17. As primeiras ações ocorreram
em prédios da Atento, em São Paulo (conforme fotos ao lado). Vamos
expandir para as demais empresas.

O que é

assédio moral

São atitudes violentas praticadas de maneira forte ou
sutil por um ou mais chefes contra seus subordinados. Trata-se da exposição do trabalhador a situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes no
exercício da função. Esses atos visam humilhar, desqualificar
e desestabilizar emocionalmente a relação da vítima com a
organização e o ambiente de trabalho.

Atenção!
Se você for vítima de assédio moral
ou sexual denuncie ao Sintetel:
www.sintetel.org

O que diz a lei
A Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho
define discriminação como toda a distinção, exclusão ou preferência, que tenha por efeito anular ou alterar a igualdade
de oportunidades ou de tratamento. Abrangendo nessas situações os casos de assédio, seja moral ou sexual, no ambiente
de trabalho.

Protesto contra os abusos
da Teleperformance!

Você pode adquirir as cartilhas do
Assédio Moral/Sexual e da NR-17
diretamente do site:
www.sintetel.org ou solicitando ao
seu representante sindical.

O Sindicato realizou protestos em todos os
prédios da TP em São Paulo com o objetivo de
esclarecer os trabalhadores e deixar pública a
falta de respeito com que a empresa trata seus
trabalhadores. As manifestações também ocorreram em outros países em ação conjunta com
a Uni Global Union, sindicato mundial.
Além da prática de assédio moral, problemas
com a remuneração variável, escalas de trabalho, banco de horas, atestados médicos, PLR e
vários outros ítens afetam os trabalhadores. O
Sintetel convoca a TP para apresentar uma solução, mas a empresa se finge de morta.
Uma tremenda falta de respeito!

Saiba mais em
www.sintetel.org

A direção do Sintetel deseja às trabalhadoras e aos trabalhadores
um Feliz Natal e um ano de 2019 com muitas lutas e conquistas!

Sintetel começa a solucionar
problemas na NS Telecom em Bauru

Conheça seus
representantes sindicais da
Brasil Center Ribeirão Preto

Após várias denúncias de irregularidades na NS Telecom, o Sintetel
se reuniu com representantes da empresa na subsede regional de
Bauru para resolver várias pendências, tais como:
 pagamento de variáveis fora do demonstrativo de pagamento prejudicando os reflexos nas férias, no 13º salário;
no FGTS e no INSS;
 banco de horas sem o acompanhamento do trabalhador, não tendo a compensação ou pagamento no prazo que
determina a Convenção Coletiva;

 alteração instantânea da jornada de
trabalho irregularmente;
 pagamento de salário incompatível
com a categoria;
 não pagamento do PLR 2017;
 assédio moral por parte de supervisores com ameaças de advertência e
justa causa.

A empresa, a pedido do SINTETEL, já resolveu algumas pendências.
Leia a matéria completa em www.sintetel.org

Fique Sócio!

Aparecido do Carmo

Júlia Antunes Rissi

Fortaleça sua categoria
e desfrute dos benefícios!

Desconto
para você e sua família

Colônia de Férias

BAURU
OdontoMix
Mensalidade de R$ 25,90 por pessoa
http://www.odontomix.com.br/

Concorra a um período de 6 dias (21 a 26/12)

nas Colônias de Caraguá II e Praia Grande.

inscrições até

18 dez

AUTO ESCOLA BAURU
Desconto de 5% para cartas especial
e Renovação e R$ 100,00 de desconto
para outras cartas
OFTAMOLOGISTA
R$ 65,00 a consulta (dependentes)

Apresente a carteirinha de
sócio na portaria e terá

Descontos de 8% a 12,5% .

PLANO MÉDICO
UNIPLAN TOTAL
para dependentes ou parentes
de trabalhadores
R$ 29,00 por pessoa

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rede de ótica
"MERCADÃO DOS ÓCULOS"
30% DE DESCONTO NAS MARCAS
PRÓPRIAS

PRESIDENTE PRUDENTE
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TONINHO GÁS
Rua Padre João Goetz, 926 Jd. Cinquentenário 5% no butijão

Ribeirão Preto
CNA Inglês Definitivo
Rua Campos Salles, 730 – Centro
Ribeirão Preto – SP
(16)2111-7755
Desconto de 25% em cursos
regulares de inglês e espanhol.
Centro Universitário
Barão de Mauá
Rua Ramos de Azevedo,43
Jd. Paulista - Ribeirão Preto-SP
Desconto de 10% nas
mensalidades.
Toca do Mostim
(pet shop)
Rua João Guião, 837 Vila Virginia - Ribeirão Preto
Desconto de 10%

Óptica Paulista
LARA COMBUSTÍVEL
EIRELLI EPP - POSTO BR MANIA Rua General Osório, 1202 (novo
endereço)
avenida da Saudade, 1215
Desconto 30% à vista, 20% em
Cidade Universitária
2x, 15% em 3x e 10% em 4%
R$ 0.05 por litro
Fone: (16) 3625-4497
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Fique Sócio!

Fortaleça sua categoria
e desfrute dos benefícios!

Apresente a carteirinha de sócio na
portaria e terá Descontos de 8% a 12,5%

CONDIÇÃO ESPECIAL

199 120

R$

,90

ANUIDADE

De:

Sócio do SINTETEL tem desconto
exclusivo em todas as unidades da
rede de academias Bluefit.
No Plano Gold, o sócio paga R$ 79,90
na mensalidade, tem isenção nas taxas
de anuidade e matrícula.

a
o par do
d
i
l
á
V
Esta
o
o
d
lo
to
o Pau
ã
S
de

89

R$

MATRÍCULA

Por:

,90

MENSALIDADE

79

,90

MENSALIDADE

Natal

já garantiu o presente
das crianças?

BRIN QUEDOS
APRESENTE SUA CARTEIRINHA DE SÓCIO DO SINTETEL PARA GARANTIR O DESCONTO

UNIDADES EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO

Acesse: www.bluefitacademia.com.br

Sócio do Sintetel tem
na compra de
onto
desc
qualquer produto
de
ou brinquedo no
site da Estrela
Brinquedos.

20%

Acesse o Espaço do Sócio no site
sintetel.org e acesse o benefício
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