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NÃO ACREDITE EM BOATO, CONFIE NO SINDICATO!
NÃO FIQUE SÓ, ASSOCIE-SE E FORTALEÇA O SINDICATO!

ATENÇÃO TRABALHADORES 
NA ALERT BPO E ALERT BRASIL!

Os trabalhadores entraram em con-
tato com o SINTTELRS informando que 
não receberam o pagamento do PPR.

Também informaram que não foram 
pagas as horas extras relativas ao tra-
balho nos feriados dos dias 1º e 31 de 
maio passado. 

Relatam sobre assédio e pressão que 
está ocorrendo no local de trabalho em 
relação as pausas relacionadas ao uso 
do banheiro.

PPR
O Acordo Coletivo de Trabalho 

(ACT), negociado com a empresa, 
previa o pagamento do PPR-2017 para 
os trabalhadores, em duas parcelas 
para os ativos e regra específica para os 
demitidos.

O Sindicato encaminhou para a co-
ordenação nacional da empresa, que 
respondeu no dia 31/07, que a PPR foi 
paga, havendo casos pontuais, infor-
mados ao RH e que os mesmo serão cor-
rigidos se o trabalhador estiver dentro 
das regras para recebimento.

HORA EXTRA
Conforme legislação, o dia traba-

lhado em feriado deverá ser pago em 
100% da hora. O trabalhador que tra-

balha no feriado tem direito a receber o 
dia em dobro ou ter uma folga.

PAUSAS/BANHEIRO
A NR-17 - Anexo II, comenta e 

regulamenta a prática dentro do local 
de trabalho que a empresa deve ob-
servar:

“5.7. Com o fim de permitir a 
satisfação das necessidades fisio-
lógicas, as empresas devem permitir 
que os operadores saiam de seus 
postos de trabalho a qualquer mo-
mento da jornada, sem repercussões 
sobre suas avaliações e remune-
rações. “  

Observamos ao trabalhador que 
utilize do bom senso em relação as pau-
sas banheiro e, caso exista uma ne-
cessidade especial, ou orientação do 
profissional de medicina em relação a 
utilização do banheiro, que comunique 
imediatamente a empresa.

Solicitamos a todos os 
trabalhadores que tiverem 

pendências nestes casos, que 
comuniquem o SINTTELRS e o 

RH local para a devida 
solução.



TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!

 

 

ASSOCIE-SE

 

FICHA DE FILIAÇÃO

 

DADOS PESSOAIS

 

NOME

 

SEXO

      

(  )

 

F   (  ) M

 

RG

 

CPF

 

NASCIMENTO

 

ESTADO CIVIL

 

NATURALIDADE

 

ENDEREÇO

 

CIDADE/CEP

 

TELEFONE

 

E-MAIL

 

DADOS PROFISSIONAIS

 

EMPRESA

      

FUNÇÃO

 

(   ) A?vo  

            

(  ) Fundação

                

(  ) Aposentado(a)INSS  

              

(  ) Pensionista

 

MATRÍCULA

 

MODALIDADE DE DESCONTOS

 
 

Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto do meu salário, o pagamento das

 

mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sin?el.

 
                              

( 

  

) Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou Fundo de Pensão

 
                              

( 

  

) Débito em conta –

 

Banco: ___________Agência:________Conta Corrente:______________________

 
                              

(

   

) Boleto bancário

 
 

 

_________________________________, de ____________________de _______.

 
                                                                             

(local)

 
 

_______________________________________

 

Assinatura do(a) Titular

Presidente___________________________________________________

Rua Washington Luiz, 572 | Centro Histórico | CEP 90010-460 | Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3286-9600 | e-mail: sinttelrs@sinttelrs.org.br | Site: www.sinttelrs.org.br

Reproduz e Divulga

Fortalecer o sindicato da sua categoria, através da ampliação do seu quadro de 
associados, indica comprometimento com a luta pela valorização do mundo do trabalho e 
significa mais poder de barganha nas negociações com o patrão, na luta por novas 
conquistas e na defesa dos direitos dos trabalhadores, em todas as suas instâncias. 

Portanto, novos associados significam melhores condições para o enfrentamento das 
várias demandas de lutas. Consulte o www.sinttelrs.org.br para conhecer um pouco da 
história do SINTTEL/RS, da luta dos telefônicos e outras informações sobre ACT's, convênios, 
planos de saúde (Unimed, Doctor Clin, Centro Clínico Gaúcho, Uniodonto e outros), 
assistência jurídica e saúde do trabalhador, além das colônias de lazer e as sedes I e II.


