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SINTTEL E AeC NEGOCIAM ACORDO COLETIVO
DOS TRABALHADORES DE MOSSORÓ

O

Sinttel – que representa a categoria dos
TELEOPERADORES de telemarketing e trabalhadores de
call centers no estado do Rio Grande do Norte – está
concluindo as negociações com a AeC para celebração de Acordo
Coletivo dos trabalhadores da empresa em Mossoró.
Desde o momento que tomou conhecimento da chegada
da empresa, o Sinttel envidou esforços para assegurar que fosse
observada a legislação que disciplina o trabalho do teleoperador e
para estabelecer um instrumento coletivo de trabalho.
No próximo dia 13/02 (sexta feira) acontecerá mais uma
rodada de negociação com a AeC, desta vez na sede da empresa
em Belo Horizonte. Em seguida, quando forem concluídas as
negociações, uma assembleia será convocada para que os
trabalhadores – que têm a palavra ﬁnal – decidam de forma
soberana sobre a proposta da empresa para celebração do
Acordo Coletivo. Aguardem a assembleia em breve!

TELEOPERADORES DA AeC SE ORGANIZAM NO SINTTEL

A

ssim como os milhares de teleoperadores empregados nas
empresas de telemarketing/call centers, tais como:
Teleperformance, Contact Center Riachuelo, Contax, Alma
Viva, Atento, Alesat, Tivit e tantas outras, são ﬁliados e
representados pelo Sinttel, chegou a vez dos teleoperadores da
AeC em Mossoró também se organizarem na sua categoria
proﬁssional, qual seja, trabalhadores em telecomunicações,
cujo sindicato é o Sinttel – um sindicato fundado em 1957,
articulado nacionalmente com duas grandes potências do
movimento sindical brasileiro: a Central Única dos Trabalhores –
CUT e a Federação Nacional dos Trabalhadores em
Telecomunicações – FENATTEL. Na Federação, inclusive, o
Sinttel participa da Diretoria Executiva, através da companheira

Iara Martins, responsável na federação exatamente pelo setor
de teleatendimento.
Os operadores de teleatendimento/telemarketing
prestam um importante serviço à sociedade, tanto na oferta de
produtos e serviços como no atendimento de clientes e
usuários. No desempenho de suas atividades, os
teleoperadores se utilizam dos meios de telecomunicações e
atuam nos mais diversos segmentos da economia, seja como
mão de obra direta e/ou prestação de serviços. Suas
condições de trabalho encontram-se reguladas no Anexo II da
Norma Regulamentadora 17 e, mais especialmente, nos
instrumentos coletivos de trabalho celebrados entre as
empresas e os Sindicatos de Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações e Teleatendimento – como o Sinttel/RN.
A categoria proﬁssional representada pelo Sinttel
abrange os trabalhadores das operadoras de
telecomunicações (Oi, Vivo, TIM, Claro, Embratel, GVT etc.),
trabalhadores da indústria e prestadores de serviços de
telecomunicações, telefonistas e operadores de
teleatendimento, entre outros. Esta é uma categoria grande,
importante, diversa e bastante pulverizada, o que exige uma
ação sindical experiente, consolidada e séria para defesa dos
interesses dos trabalhadores perante as empresas.
Uma só categoria, um só Sindicato - Esse é o lema
dos teleoperadores, que não querem aventura, mas sim um
sindicato forte, com experiência comprovada ao longo de anos
de muita luta. Os teleoperadores querem e merecem um
sindicato competente, capaz de uniﬁcar a ação sindical para
enfrentar os patrões e coibir a precarização do trabalho – É por
isso que os teleoperadores estão no Sinttel.
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CONHEÇA OS DIRIGENTES DO SINTTEL

Da esquerda para a direita: Junior Bezerra (Sec. Geral); Deyse Vale (Saúde e Seg. Trabalho); Gilberto Pirajá
(Presidente); Iara Martins (Adm. e Finanças); Wilson Roberto (Imprensa); e Liana Braga (jurídico).

SINDICALIZAR AO SINTTEL PARA FORTALECER
A CATEGORIA DOS TELEOPERADORES

V

isando organizar os
trabalhadores da AeC, a
direção do Sinttel convida
a todos os trabalhadores e
t r a b a l h a d o r a s à
sindicalização para somar
com os demais companheiros
da categoria, qualiﬁcando e
fortalecendo nossa ação
sindical. Estamos
convencidos de que a classe
trabalhadora tem na unidade
um dos pilares básicos de
sustentação para suas lutas e
suas conquistas. Entendemos
que JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES! Por isso, não ﬁque
só, ﬁque sócio do Sinttel!
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