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TELEOPERADORES DA AeC TERÃO SEU PRIMEIRO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

A

pesar de a empresa estar operando em Mossoró há
pouco mais de quatro meses, o Sinttel entende que
deve ser formalizado um instrumento coletivo de
trabalho para regular os salários e os benefícios
atualmente praticados pela empresa, além de outras
condições de trabalho e de proteção do trabalhador.
Nesse sentido, no último dia 14 os dirigentes do
Sinttel se reuniram pela terceira vez com a diretoria da
AeC, desta vez na sede da empresa em Belo Horizonte
(MG). Na oportunidade, a empresa apresentou uma
proposta que, segundo ela, equivale aos acordos
coletivos praticados nos outros estados onde a empresa
atua (Minas Gerais e Paraíba). O Sinttel destacou vários
pontos, inclusive questões que foram apresentadas pelos
trabalhadores quando de nossa ação no dia 13 passado.
Uma nova rodada de negociações deve ocorrer
em breve, quando esperamos que uma nova proposta
seja apresentada para ser discutida com os
trabalhadores. Aguardem notícias!

VEJA O QUE MAIS FOI DISCUTIDO NA REUNIÃO COM A EMPRESA:
MÁ QUALIDADE DO LANCHE
Em uníssono os teleoperadores apontaram que o
lanche servido diariamente pela empresa deixa muito
a desejar em qualidade: o suco é muito aguado, os
biscoitos são ruins e a quantidade servida é
insuﬁciente. De imediato, o Sinttel tratou do problema
com a AeC e a diretoria da empresa se comprometeu
em tomar medidas para melhorar a qualidade do
lanche servido em Mossoró. De olho no lanche!

REUNIÕES PERIÓDICAS
Para tratar dos problemas cotidianos dos
trabalhadores da AeC, acertamos com a empresa a
realização de reuniões periódicas ou, quando
necessário e solicitado pelo Sinttel, reuniões
extraordinárias. Esse é um meio para que as
questões dos trabalhadores sejam
sistematicamente discutidas entre a empresa e o
Sinttel.

PLANO DE SAÚDE DEVE SER IMPLANTADO
O Sinttel reivindicou à AeC providências no sentido
de implantar um plano de saúde para os
trabalhadores em Mossoró. A empresa assegurou
que está em entendimentos com algumas
operadoras com vistas a obter uma proposta
plausível para, em breve, implantar o benefício. O
Sinttel reivindica que a mensalidade do plano de
saúde seja gratuita e a participação do empregado
ocorra somente quando da utilização em consultas,
exames etc.

ESTACIONAMENTO PARA TODOS
Os teleoperadores reivindicaram ao Sinttel buscar
assegurar junto à AeC condições e permissão para
que eles possam utilizar o estacionamento no pátio
da empresa. Esta é uma reivindicação mais do que
justa, pois trata-se de uma questão de segurança
aos teleoperadores, que colocam as suas motos na
calçada em frente à empresa, sujeito à multas e
furto, além de impedir o estacionamento, por
exemplo, de uma ambulância em caso de urgência.
Com a palavra, a AeC...
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O SINTTEL FOI RECEBIDO COM ALEGRIA

O

Sinttel visitou os
trabalhadores da AeC no
último dia 13 e foi
recebido com alegria pelos
companheiros teleoperadores
de Mossoró. Os trabalhadores
se sindicalizaram em massa!
Foi uma grande demonstração
de maturidade política dos
companheiros teleoperadores
de Mossoró. Um exemplo que
deve ser seguido por todos.
A direção do Sinttel
agradece a conﬁança
demonstrada e assume o
compromisso de defender
incansavelmente os
interesses dos teleoperadores
da AeC, a exemplo do que já
faz pelos companheiros da
Teleperformance, do Contact
Center Riachuelo, Alesat,
GlobalCob e outros call
centers no Estado. Visitar e
assistir os trabalhadores da
AeC Mossoró é prioridade na
agenda do Sinttel. Pode
apostar!

OS TRABALHADORES DA AeC JÁ TÊM SINDICATO: O SINTTEL

U

m sindicato forte,
experiente,
responsável,
competente, atuante,
com história no
movimento sindical
norteriograndense e
a r t i c u l a d o
nacionalmente no
compromisso de
uniﬁcar as lutas dos
trabalhadores em
telecomunicações,
sejam eles de
operadoras, de
prestadoras de
serviços ou de call
centers. Diga não aos
aventureiros e ﬁlie-se
ao Sinttel!
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SINDICATO: UM É UNIÃO, DOIS É DIVISÃO

A

história comprova
que só a unidade dos
trabalhadores num
só sindicato é capaz de
fazer o enfrentamento
com as empresas para
fazer valer nossos
i n t e r e s s e s
e
reivindicações. Dividir os
trabalhadores em vários
sindicatos é enfraquecer
o poder de luta e de
barganha de uma
categoria, colocando em
risco conquistas e até
mesmo o emprego dos
trabalhadores. SE
LIGUE! VENHA PARA O
S I N T T E L – O
S I N D I C ATO D O S
TELEOPERADORES
DO RN.

O CAMINHO É SE ORGANIZAR NO SINTTEL

O

primeiro passo para
um trabalhador se
organizar na sua
categoria proﬁssional é
ﬁliar-se ao seu sindicato
e, assim, fortalecer seus
representantes nos
embates e lutas travadas
com os patrões.
Conquistar mais direitos
só é possível com você
no Sindicato!
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SINTTEL FIRMA CONVÊNIOS EM MOSSORÓ

A

lém da representação sindical, o que envolve a negociação dos instrumentos
coletivos de trabalho, a discussão e resolução dos problemas enfrentados
pelos trabalhadores na empresa e a assistência jurídica, o Sinttel busca ampliar
o atendimento aos trabalhadores sindicalizados através de convênios com
empresas de diversos segmentos da economia.
O Sinttel já mantém convênio com a Microlins (unidades de Mossoró e Assu)
e com a UNP e está em entendimentos com instituições de ensino, clubes, auto
escolas e muitas outras empresas. Na sequência, os trabalhadores poderão contar
com novos convênios que assegurem descontos aos trabalhadores ﬁliados.
Aguardem!

FALE COM O SINTTEL

A

lém do contato direto com os trabalhadores através de seus dirigentes, o Sinttel
coloca à disposição de toda a categoria o email contato@sinttelrn.org.br e o
telefone (84) 3211-3131.
Procure o seu Sindicato e trate sobre qualquer problema que esteja ocorrendo
na relação com a empresa. E se for necessário, o Sinttel dispõe de advogados nas
áreas trabalhista, previdenciária e cível. Fale com o nosso departamento jurídico.
Delegue ao seu representante legal a defesa dos seus direitos.

TELEOPERADORES DE MOSSORÓ NÃO DEVEM SE ISOLAR
DA MAIORIA DOS TRABALHADORES EM TELEMARKETING

U

m teleoperador ﬁliado ao SINTTEL-RN está junto à
maioria dos trabalhadores em call centers/telemarketing representados pelos Sintteis e
Fenattel nos seguintes estados: Acre, Amazonas, Amapá,
Rondonia, Roraima, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito
Santo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goiás e Tocantins.
O SINTTEL RN é um dos sindicatos de telecomunicações que integram a FENATTEL – Federação Nacional
dos Trabalhadores em Telecomunicações que, juntos,
representam cerca de 500 mil teleoperadores em todo o
Brasil.
A FENATTEL é maior Federação de trabalhadores
da América Latina e, como tal, tem capacidadede e competência para articular nacionalmente as lutas em prol dos
milhares de teleoperadores brasileiros.
A categoria dos teleoperadores sofre a brutal
precarização do trabalho, especialmente a incidência de
doenças ocupacionais, o que por si só exige uma ação

sindical forte e unitária para a celebração de acordos e convenção
nacionais que coíbam práticas nefastas que ainda se observam no
segmento.
Além disso, a FENATTEL e seus Sindicatos ﬁliados estão
empenhados para que o Congresso Nacional aprove o Projeto de
Lei 2673/2007, de autoria do Deputado Jorge Bittar (RJ), que
propõem a regulamentação da proﬁssão de teleoperador. Nesse
sentido, no início de abril será entregue ao Presidente da Câmara
Federal um abaixo assinado nacional em favor desse projeto, que
beneﬁciará milhares de trabalhadores em todo o país.
É claro que ainda há muito a ser conquistado em prol dos
teleoperadores... E nada cai do céu. É preciso muita determinação, ﬁrmeza e união. Não há espaço para aventuras, experimentos e inexperiência. Lembre-se: você já tem um sindicato, o
Sinttel.
Os teleoperadores de Mossoró, que não merecem ﬁcar
isolados da própria categoria, estão convidados pelo Sinttel e pela
FENATTEL a se juntarem à maioria dos teleoperadores e a
somarem no projeto de unidade nacional por melhores condições
de trabalho e remuneração.

08 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A

ntecipadamente, o SINTTEL parabeniza as mulheres trabalhadoras em
telecomunicações, em especial as teleoperadoras, pela passagem do 08 de março –
Dia Internacional da Mulher – um dia especial para reﬂexão sobre o papel da mulher no
mundo público e privado.
Apesar de todas as conquistas, a luta em favor da mulher deve ser incessante e está
no rol de prioridades e no cotidiano do Sinttel-RN.
À todas as mulheres das telecomunicações, as mais justas homenagens do Sinttel-RN!

