Publicação do Sinttel/MA | 15 de maio de 2017

ELO CONTACT CENTER
AGENDADA REUNIÃO PARA 30.05.2017
A ELO CONTACT CENTER protocolou nesta terça-feira 9 de maio de 2017, solicitação de Reunião Negocial
com o representante dos (as) trabalhadores(as) – SINTTEL-MA para o dia 30 de maio de 2017. O SINTTEL-MA
concordou de imediato, porém manifestou que a data
está longe e que os trabalhadores têm pressa de firmar
uma negociação DIGNA para todos.
O SINTTEL-MA alertou a EMPRESA, que apesar de
ter um acordo vigente assinado, os trabalhadores da
ELO CONTACT CENTER esperam que outros benefícios
sejam acrescidos, tais como:
•

•

•

•
•

PISO ACIMA DO MÍNIMO: Piso salarial de
R$1.100,00 para todos os cargos de 180 horas e
R$1.600, 00 para os cargos de 220 horas;
PLR: PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS, passem a existir na empresa, conforme Lei
10.101/95;
TÍQUETE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO: passe a existir
na Empresa para os atendentes além de melhorar
o valor daqueles que já recebem (administrativos);
REAJUSTE SALARIAL: Parcela única e com ganho
real de 5%;
COMISSÃO: Sobre Vendas de Produtos, Cobrança,
Retenção e etc..

seu SINDICATO/SINTTEL-MA. Em resposta, a empresa
afirmou que: quando for aplicada qualquer advertências
será entregue cópia ao respectivo trabalhador.
O SINTTEL-MA também alertou a Empresa para que
venha á reunião do dia 30.05.17, com uma proposta
DIGNA, esperando que seja a ÚLTIMA REUNIÁO NEGOCIAL visando à assinatura do ACT.

“ SE NÃO MELHORAR VAI PARAR ”
Trabalhadoras (es) – Fortaleçam seu sindicato. Sindicalize-se e conheça as vantagens e benefícios de ser
sindicalizado. Além de manter seu sindicato FORTE.

Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Maranhão
Telefone: (98)3304-0773/ 3222-9525/ 3304-0773
Endereço: Rua Conde D'eu, 73, Bairro: Vila Passos | 65030-330
São Luís-MA | e-mail: sinttelma@elointernet.com.br

Filiado à

O SINTTEL-MA cobrou da Empresa uma postura diferente visando resolver a quantidade enorme de ADVERTÊNCIAS que estão sendo aplicadas, configurando excesso de rigor patronal, e alertou sobre o risco de possíveis
reações por parte das(os) trabalhadoras(es) através de

