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Proposta final é aprovada pelos
trabalhadores de teleatendimento
Depois de várias rodadas de negociações, as empresas apresentaram uma proposta final que foi avaliada pelos trabalhadores.
As assembleias aconteceram em todo o estado de São Paulo de
10 a 14 de fevereiro, conforme o edital publicado no jornal Agora
SP. Foi um total de 36 assembleias realizadas pelo Sindicato.
É importante relatar que as empresas, mais do que em anos anteriores, estavam relutantes em fazer qualquer alteração salarial.

Atento – São Bernardo

Diante deste cenário, as assembleias aprovaram a proposta
para a Convenção Coletiva 2020 pelo seguinte porcentagem:
88% dos trabalhadores presentes APROVARAM a proposta
11% dos trabalhadores reprovaram a proposta
1% dos trabalhadores se abstiveram

Confira a proposta na íntegra no site do Sintetel

www.sintetel.org
Atento – Guarulhos

Atento – Oliveira Coutinho

Atento – Itaquera

Atento – Guarulhos

Fidelity – Jundiaí

Atento – Zona Sul

Atento – Santos

IMPORTANTE: O Sindicato realizou 36 assembleias. Porém, por uma questão de espaço só foi possível publicar oito imagens.

#Dica

“Desenvolver é
melhor do que punir”

O Sintetel apoia a boa gestão, focada no bem estar
de seus trabalhadores. Um ambiente de trabalho
saudável e com uma liderança eﬁcaz, evita adoecimentos e traz uma sensação de pertencimento, não
é mesmo?
As principais características de um bom líder, são:
Comunicar de
forma clara

Organizar e
delegar funções

Evitar punições
e broncas

Conﬁar
na equipe

Inspirar e estimular
os liderados

Assumir
responsabilidades
Orientar
com clareza
Ter bom
relacionamento
e respeito
Observe que, ao invés de apontar falhas e distribuir punições,
o líder eﬁcaz encontra caminhos para resolver crises de forma
harmoniosa.
Pense nisso: Um líder precisa ser admirado para ser seguido.
É melhor ser visto como um guia ou como um chefe autoritário
e opressor que desmotiva? Reflita!

O que é o DSR?

Você tem filhos em idade escolar?
Então conheça seus direitos
Você sabia que pode ter faltas
abonadas para participar de
reuniões escolares dos filhos?
A Convenção Coletiva negociada pelo Sintetel garante
esse direito.
A cláusula 41ª da Convenção
diz assim:
• As empresas aceitarão
como ausência justificada 02
(duas) faltas por semestre
aos trabalhadores que são

pais ou responsáveis legais
de crianças de até 12 (doze)
anos quando estes necessitarem se ausentar do trabalho
para comparecer às reuniões
escolares.
Mas não se esqueça! Você deverá apresentar o comprovante emitido pela escola em até
24 horas, a contar do início da
próxima jornada.
Fique alerta e faça valer os
seus direitos!

NOVIDADE!
Sócio Sintetel agora tem 20% de
desconto no Hopi Hari!

O Descanso Semanal Remunerado (DSR) é um direito do
trabalhador previsto pelo Art.
67 da CLT e mencionado na Lei
605/1949.

A cada semana (sete dias) é
obrigatório que os trabalhadores
tenham uma folga (no período de 24h) e devem ser remunerados.

Fique atento!
• Falta de P.A., problemas sistêmicos e dificuldade de login não
podem impactar no DSR. Caso surja algum destes problemas,
sinalize o líder imediatamente.
• Para que você não perca o direito ao Descanso Semanal Remunerado (DSR) é necessário que cumpra integralmente o horário de trabalho, sem faltas e atrasos.

Para comprar o ingresso com desconto,
entre em contato com o Atendimento ao Associado.

• Fique ligado, pois a somatória de atrasos poderá impactar no DSR.

Siga o sindicato nas redes sociais

@sintetelsp
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