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ATENÇÃO TRABALHADORES NA LIQ

A empresa foi avisada sobre reclamação 
em Março, mas até o momento continua sem 
retorno ocial para o Sindicato sobre a si-
tuação.

Por conta de diversas ligações que o 
SINTTEL-RS recebeu dia 19 de março último, 
questionamos a LIQ sobre a retirada da 
função "MUTE", no atendimento e encaminha-
mos a situação para a coordenação, cobrando 
providências.

Esse procedimento só vai aumentar o nível 
de stress para os teleoperadores quando tiver 
algum cliente mais exaltado ou, então, quan-
do houver necessidade de algum procedi-
mento de trabalho que o atendente tenha que 
consultar outro colega ou até mesmo a 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 Regulamen-
tadora 17 (NR-17) permite pausa em caso de 
stress, embora não mencione especifamente 
a tecla "mute", mas rearmamos que a mesma 
é necessária para consultas do teleoperador 
em muitas ações durante o atendimento.

RESPOSTA DA 
EMPRESA

Conforme falamos por telefone, a LIQ 
respeita e pratica todos os preceitos contidos na 
NR17, inclusive aplica modelos de diálogos que 
favorecem as micro pausas.

Neste sentido, a empresa entende que não 
incorre em qualquer desrespeito à legislação 
especial e, da mesma forma, entende que a 
medida tomada de forma alguma contribuirá 
para elevar o nível de stress do empregado 
quando em atendimento.

LIQ RESPONDE SOBRE A RECLAMAÇÃO 

DA RETIRADA DA "TECLA MUTE"

DEMISSÕES JUSTA CAUSA 

A LIQ demitiu por justa causa  trabalhadores com mais de CINCO anos de serviços 
prestados para a empresa.

O sindicato já está agindo em defesa destes prossionais, inclusive um tinha NOVE 
anos de empresa.

Para assessoria jurídica pedimos que compareçam na sede do sindicato, rua 
Washington Luiz, 572 - Centro Histórico - POA/RS, para deliberarmos os encami-
nhamentos jurídicos.  



TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!!!!!

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 con-

quistas 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. 
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