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Filiada à
Você está recebendo o Boletim Digital da FENATTEL, que faz a defesa dos interesses dos
trabalhadores em teleatendimento com a opinião dos sindicatos dos trabalhadores em Telecom.

FENATTEL rejeita proposta
ruim e atrasada dos patrões do
teleatendimento
A FENATTEL e os sindicatos
filiados em todo país
convocam os trabalhadores
em
Teleatendimento
a
expressar ativamente o mais
veemente protesto contra
a postura dos patrões do
teleatendimento.
Além de demorarem uma
vida entre uma reunião e outra,
aparecem com proposta abaixo
da crítica tanto nos itens
econômicos como diante da sua
recusa, até este momento, em
incluir na Convenção Coletiva
as normas de proteção à saúde
na COVID e ao teletrabalho.
A comissão nacional de
negociação da FENATTEL
reafirmou a pauta, com
reajuste no mínimo equivalente
ao INPC anual, proteção ao
emprego, reajuste retroativo
à data base e enfatizou que,
sem a devida correção, nos
salários e benefícios, proteção
ao teletrabalho e sem proteção
firme sobre as condições
de trabalho presencial na
pandemia...

... NÃO TEREMOS ACORDO,
TEREMOS LUTA POR UMA
PROPOSTA DECENTE!!!.
A comissão Nacional, deixou
claro em mesa de negociação,
que os Trabalhadores de
Teleatendimento,
são
essenciais nas suas atividades,
não pararam de trabalhar
durante a Pandemia, por
tanto devem ser tratados com
respeito, dignamente e com a
essencialidade que merecem,
não vão aceitar precarização!!!
Não aceitaremos que os
teleoperadores
engrossem
a estatistica de mortos pelo
descaso das autoridades.
Reafirmamos a urgência do

respeito às normas de isolamento
também para os teleoperadores.
E trabalhar de casa, sim é possível,
desde que se coloque no acordo as
mesmas normas de proteção que
as operadoras como TIM, Algar
Telecom e outras já negociaram
com a Federação Nacional dos
Trabalhadores.
A
bancada
classista
na
negociação repudiou a proposta
de aumento de apenas 2,5% e piso
de R$ 1100,00 só em maio de 21.
Façam seu Trabalho negociadores
patronais! Estamos desde a data
base de janeiro com adiamentos
e pouco caso! Chega!!!

SÓ QUEM LUTA
VENCE

