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ATENÇÃO TRABALHADORES NA LIQ

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

Em reunião com a empresa no último dia 23 de março, a LIQ manteve a 
choradeira, não negociou e insistiu na proposta inicial, já rejeitada na mesa, pela 
representação dos trabalhadores. As propostas foram divulgada pelo SINTTEL-RS nos 
Informativos 2235, 2236 e 2250, todos disponíveis no site da entidade 
(www.sinttelrs.org.br). 

Reiteramos que a proposta dos trabalhadores é de que o valor da PPR tenha 
potencial a ser pago SUPERIOR AO DA PPR 2016. Portanto, foi sugerido que a 
empresa faça uma composição, com adiantamento da PPR 2018.

O responsável pela Relações Sindicais da LIQ cou de avaliar e apresentar 
resposta na próxima reunião, com data indicativa de 19 de abril.

NEGOCIAÇÃO DA PPR 2017

Por conta de diversas ligações que o Sindicato recebeu dia 19 de março último 
questionamos a empresa sobre a retirada da função "MUTE" no atendimento, a 
entidade encaminhou a situação para a empresa cobrando providências. 

Para o Sindicato, a medida só vai aumentar o nível de stress quando tiver algum 
cliente mais exaltado ou,então, quando houver necessidade de algum procedimento 
de trabalho que o atendente tenha que consultar outro colega ou até mesmo chea, e 
o cliente poderá car ouvindo a conversa. Tal situação vai gerar ainda mais stress em 
determinados atendimentos, prejudicando a saúde do trabalhador.

Lembramos que a Norma Regulamentadora 17 (NR-17), permite pausa em caso 
de stress, embora não mencione especicamente a tecla "mute". Mas rearmamos 
que a mesma é necessária para consultas do teleoperador em muitas ações durante o 
atendimento. 

NR GARANTE PAUSA STRESS PARA OS TRABALHADORES
"A NR-17 garante pausa imediatamente após  um atendimento ou stress interno 

que leve o teleoperador a uma situação negativa na questão psicológica, sendo assim  
permitida a  pausa por direito do trabalhador".

SINTTEL-RS ENCAMINHOU A DENÚNCIA PARA A LIQ

RECLAMAÇÃO TECLA "MUTE"
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