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B O L E T I M

Nº 2264

ATENÇÃO TRABALHADORES 
ALERT BPO E ALERT BRASIL

Por conta de diversas reclamações dos tra-
balhadores para o Sindicato foi encaminhada 
as reclamações para empresa que nos respon-
deu EM 02/03.

Solicitamos a todos os trabalhadores que 
veriquem se a resposta da empresa confere 
com a realidade no local de trabalho. Caso haja 
divergência no que a coordenação da empresa 
nos informou, favor pontuar o item para que 
possamos encaminhar para outros trâmites le-
gais. Enviar resposta para o e-mail : 
sinttelrs@sinttelrs.org.br

Vejam as repostas da empresa, abaixo, em 
negrito:
ltro do bebedouro no 2ª andar vencido;
R1: O ltro não está vencido, o marcador está 

com problema e será substituído na próxima 
se-gunda feira, 05/03.

R2: Na próxima semana será instalado outros 
2 bebedouros (novos), sendo 1 no 2º andar e 
ou-tro no 3º. 

pausas, banheiros com limitação de 
tempo, após 5 minutos somente o co-
ordenador libera no sistema para que o 
trabalhador possa atender;

R: Parametrização sistêmica e tal limitação 
não proíbe o recurso de ir ao banheiro, pode 
se ausentar quantas vezes quiser ao longo da 
jornada diária.

trabalhador com direito a licença casa-
mento não ganha cesta prêmio;

R: Regras são denidas pelo cliente, pois 

quem paga sexta básica é Souza Cruz, lembro 
que corremos o risco de perder 100% do 
benefício fornecido e Alert negociou perma-
nência considerando regras mais rígidas 
impostas pelo cliente. 

troca de horário de 06h50 para 08h a 
grande maioria de 07h12;

R1: Sim, foi necessário trocar horário dos ope-
radores para mais tarde para melhorar resul-
tado operacional, como trata-se de uma ope-
ração de vendas o horário de atendimento do 
varejo é após 08 horas da manhã.

R2: Tal alteração de horário não foi imposta, e 
sim acordada com todos os funcionários, 
inclu-sive 4 não puderam trocar devido a 
questões pessoais e continuam trabalhando 
no mesmo horário. 

questionam a data para pagamento do 
PLR;

R: A data que está prevista no acordo coletivo. 
horário do sistema diverge do horário 

do registro ponto;
R: Improcedente, horário dos computadores é 

o mesmo registrado nos espelhos de ponto. 
reclamam que o registro ponto é altera-

do pela supervisão - exemplo: trabalha-
dor registrou às 06h45 e no registro pon-
to é alterado para 06h50;

R: Ocorreu problema na ferramenta/para-
metrização, problema resolvido e não existe 
mais alteração. Própria ferramenta de ponto 
não permite início de jornada antes de 5 
minutos da escala.

NÃO ACREDITE EM BOATO, CONFIE NO SINDICATO!
TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO !

PPR-2017- DESCUMPRIMENTO 
Trabalhadores questionam a data para pagamento do PPR;
R:A data está prevista no Acordo Coletivo. 

A EMPRESA RESPONDEU QUE IRIA CUMPRIR  O ACORDADO E NÃO CUMPRIU!
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