INFORMATIVO DO SINTTEL/RN — JULHO DE 2014

PPR: negociação em curso

Está em curso a negociação sobre o modelo de aferição do PPR (Programa de
Participação nos Resultados) da Teleperformance, referente ao ano de 2014. A proposta
é a mesma para os trabalhadores de São Paulo e do RN. Os Sindicatos estão analisando
as condições apresentadas pela empresa e em breve será convocada uma assembleia
para a decisão dos trabalhadores. Aguardem!

PPR 2013—Já o PPR de 2013 foi pago no mês de julho aos trabalhadores que
estão na ativa. Os demitidos, desde que tenham trabalhado no mínimo 90 dias em
2013, receberão proporcionalmente aos meses trabalhados e conforme o atingimento
das metas. Os interessados devem procurar o setor de RH da Teleperformance, para
mais esclarecimentos e providências quanto ao pagamento.

O CARTÃO SINTTEL SERÁ
ENTREGUE AOS SINDICALIZADOS
A partir desta semana, os dirigentes sindicais estarão nos
locais de trabalho entregando aos trabalhadores sindicalizados
o Cartão Sinttel. O cartão tem a validade de 2 anos e serve
para identificar a condição de trabalhador sindicalizado, na
hora de utilizar um convênio ou participar de eventos do
sindicato.
Aguarde a sua vez! E se por algum motivo você não receber o
seu cartão Sinttel, ligue pra gente através do 3211-3131 ou
8786-3080 (Sra. Justina) ou procure qualquer um dos
dirigentes do Sindicato para providências.
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CONVÊNIOS: SINTTEL LANÇA NOVIDADE
A partir do contrato firmado pelo Sinttel com o Afinidade Club, os trabalhadores
sindicalizados e os aposentados, em Natal e em Mossoró, terão direito a descontos
especiais numa cadeia enorme de estabelecimentos, tais como: lojas comerciais
(vestuário feminino, masculino e infantil, além de outros artigos), auto escola,
universidades, faculdades, posto de gasolina, auto peças, barzinhos, curso de idiomas,
clubes, clínica médicas, clinica de estética, casa de eventos, livraria, locadora de
veículos, ótica, salão de beleza, pet shop, seguradora, sex shop, cafeteria, colégio,
farmácias, restaurantes, hotéis, lanchonetes, academias de ginástica/dança e outros.
O Afinidade Club é um programa que conta com cerca de 320 empresas parceiras no RN.
Cada conveniado, a exemplo do Sinttel, pode indicar pessoas que terão direito a
descontos nas diversas empresas credenciadas.
Cada sindicalizado ao Sinttel receberá um cartão individual que o identificará e
garantirá os descontos na hora da compra. Os cartões serão distribuídos pelo Sindicato
nos locais de trabalho e quem por acaso não receber, deve entrar em contato o Sinttel
através dos telefones 3211-3131 ou 8786-3080 (Sra. Justina).
Para conhecer toda a rede de estabelecimentos credenciada ao Afinidade Club acesse:
www.afinidadeclub.com, f/afinidadeclub e twitter @afnidadeclub.

ORGANIZAR PARA AVANÇAR – FILIE-SE AO SINTTEL
Organizar os trabalhadores em telecomunicações no RN é
prioridade para a diretoria do Sinttel. Afinal, de que adianta um
sindicato sem trabalhadores filiados? A história comprova que só
existe sindicato forte e representativo se a categoria estiver
sindicalizada. Todos os trabalhadores em telecomunicações, em
especial os teleoperadores, estão convidados a se filiarem ao
Sinttel, como primeiro passo para fortalecer a própria
categoria. Não hesite, venha para o Sinttel/Fenattel e participe
de nossa luta. Contatos: 3211-3131 ou contato@sinttel.org.br.

COMPAREÇA AO PLANTÃO JURIDICO E INFORMESE SOBRE AS SUAS AÇÕES JUDICIAIS
As assessorias jurídicas do Sinttel colocam à disposição da categoria e respetivos
dependentes várias ações judiciais. Compareça ao plantão jurídico no Sindicato e se
informe sobre todas as ações que você tem direito.
♦

Às quartas-feiras, a partir das 15 horas, plantão do Escritório Oliveira, Calvalcanti
& Batista Advogados Associados, para ações trabalhistas.

♦

Às quintas-feiras, a partir das 14 horas, plantão do Escritório Munemassa
Advogados, para ações previdenciárias e cíveis.
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