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O SINTTEL-SE é legítimo representante dos
trabalhadores de Telemarketing. O outro é uma
fraude e não representa ninguém!
A verdade é que a outra entidade que diz representar os valorosos profissionais de
telemarketing, além de não ter um único trabalhador regularmente filiado, vive em
constante desentendimento entre os seus supostos dirigentes. A situação está tão
fora de controle que duas delas chegaram a travar uma vergonhosa briga em plena
rua, em frente ao Ministério Público do Trabalho, e depois ambas tiveram que
participar de audiência com as vestes rasgadas.
Mais uma vez a gente vem publicamente desmascarar outra
manobra feita por pessoas que se dizem dirigentes de um suposto sindicato que se diz representante dos Operadores de Telemarketing no Estado de Sergipe. A
mais recente “armação” de tais
pessoas é um abaixo-assinado que
está circulando em frente à Sede
da empresa de Telemarketing
ALMAVIVA, documento esse que
não tem nenhum valor legal e que
cumpre o único propósito de desestabilizar emocionalmente os
trabalhadores e induzi-los ao erro
com mentiras e falsidades.
SINTTEL É LEGÍTIMO
REPRESENTANTE DOS
OPERADORES DE
TELEMARKETING
O SINTTEL-SE, fundado há 34
anos, além de ser um sindicato sério, idôneo e competente, é o único que representa e defende, de
fato e de direito, os direitos e interesses dos Operadores de Telemarketing no Estado de Sergipe.
Quanto ao outro, não consegue sequer se manter inteiro. É
cobra engolindo cobra! É diretor puxando o tapete de diretor! É
diretor denunciando falcatruas de outros...enfim, eles estão demonstrando que não têm a mínima condição de representar coisa alguma!
O SINTTEL-SE tem registro sindical expedido pelo Ministério
do Trabalho para representar a categoria dos trabalhadores em
empresas de telecomunicações, o que inclui telefonistas e operadores de telemarketing. E por falta de argumentos para contestar o que a Carta Sindical do SINTTEL-SE estabelece, o tal
“Sindimarketing” insiste em dizer que é diferente de telefonistas, mas, na verdade, as atividades das telefonista e dos operadores de telemarketing são atividades análogas. Este é o entendimento consagrado em decisões da Justiça do Trabalho!, ou
seja, é o SINTTEL-SE o legítimo representante dos Operadores de
Telemarketing!

ATENÇÃO NAS BRIGAS INTERNOS DO SINDIMARKETING
O Sindimarketing é uma fraude do começo ao fim! E agora,
são os próprios dirigentes do tal
“Sindimarketing”, que só vivem
brigando entre si, que estão denunciando as próprias fraudes um
do outro! Tem dúvida? Então consulte voc^we mesmo o processo
0002006.38.2016.5.20.0001 ajuizado por Giselle Kellen de Almeida contra o próprio Sindimarketing e contra Daiana Cristina dos
Santos. Este processo é uma ação
anulatória e pede simplesmente a
anulação do tal Sindimarketing!
Está no processo, para quem quiser ver, afirmações dos próprios
integrantes do tal Sindimarketing, de que eles fraudam assembléias, criam listas de presença e
atas de assembléias falsas e se valem de outros meios escusos para
enganar os trabalhadores.
Se você duvidava quando era o SINTTEL-SE afirmava que o
Sindi-marketing é uma fraude do começo ao fim, leia você
mesmo no processo que está na justiça do trabalho, que são os
próprios in-tegrantes do Sindimarketing que afirmam que fazem
fraudes!
Agora me responda: Como um sindicato que surgiu de uma
fraude pode representar trabalhadores? Como um sindicato que
não tem nem sócios e nem Diretoria, pode representar a categoria para reivindicar e defender os seus direitos ou celebrar acordo coletivo? A única coisa que esse pessoal tem interesse é o dinheiro do imposto sindical dos trabalhadores. E para conseguir
isso, eles cometem até vexames grotescos, como brigar em plena rua, aos tapas, murros e rasgões de roupas. Isso aconteceu
entre duas dirigentes do tal Sindimarketing na porta do Ministério Público do Trabalho. Quer um conselho? Não pague mico,
assinando um abaixo-assinado que não serve para nada e ainda
vai lhe fazer passar vergonha, por apoiar tanta indecência! O sindicato dos Operadores de Telemarketing é o SINTTEL-SE!

