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INÉDITO! CHUVA CASTIGOU MOSSSORÓ

A

ssim que tomou conhecimento do
incidente ocorrido no último dia 24 na AeC
Mossoró, face a forte chuva que caiu
sobre a cidade de Mossoró, o Sinttel buscou
imediatamente os gestores da AeC para uma
reunião aﬁm de apurar os fatos e as
providências tomadas pela empresa com vistas
a segurança dos trabalhadores.
Segundo a empresa “mediante a
fatalidade, foram imediatamente tomadas
providências junto aos trabalhadores no local
de trabalho, junto ao Corpo de Bombeiros e a
diretoria da empresa em BH, que deslocou 02
engenheiros que executavam obras na unidade
de Juazeiro(CE), para Mossoró. Ainda segundo
a empresa, já está sendo reforçada a estrutura
do teto e outras medidas preventivas estão
sendo tomadas.
Na opinião do Sinttel, embora se trate
de um acidente, é inadmissível que uma
construção nova como é o caso do prédio da
AeC coloque em risco a segurança dos
trabalhadores.
O Sinttel estará atento à conclusão das
obras para que acidentes dessa natureza não
mais ocorram, faça chuva ou faça sol.

OS TELEOPERADORES
QUEREM ESTACIONAMENTO
PARA AS MOTOS

E

m nome dos teleoperadores, o Sinttel
cobrou novamente dos representantes
da AeC Mossoró um espaço para o
estacionamento das centenas de motos dos
trabalhadores que ﬁcam na rua, à mercê de
roubos e multas. Segundo os
representantes da empresa, esse pleito do
Sinttel está sendo estudado e, dentro em
breve, será dada uma resposta deﬁnitiva,
pois depende de vários fatores para tomada
da decisão ﬁnal.
O Sinttel espera que a AeC não
demore pois os trabalhadores merecem uma
solução deﬁnitiva. Estamos de olho...

ALERTA À AEC: É PRECISO
MAIS SEGURANÇA

O

Sinttel esteve na AeC por volta da meia noite
para averiguar em que condições os
teleoperadores largam do emprego nesse
horário.
Realmente a rua é deserta e mal iluminada um quadro ideal para ladrões e estupradores! O
Sinttel alertou os representantes da empresa e
solicitou providências urgentes que garantam
segurança aos teleoperadores, o mais brevemente
possível.
Segundo a empresa, dentre outras medidas,
serão instalados holofotes e câmeras nas áreas
externas do prédio. Para o Sinttel, entretanto, isso
não basta: é preciso policiamento e vigilância
permanentes, que observem o deslocamento dos
teleoperadores até os seus carros ou motos.
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CADÊ A ESCALA DO CARNAVAL?

O

Sinttel cobrou da AeC informações aos
teleoperadores sobre a(s) folga(s) no carnaval,
para que eles possam programar com
antecedência como vão curtir esses dias de folia.
Segundo a empresa, ainda hoje será divulgada
a escala especial das folgas, garantindo que a grande
maioria dos teleoperadores tenham um dia para brincar
e curtir a folia de momo. E quem tiver dúvidas sobre a
escala deve procurar os supervisores para
esclarecimentos.

O SINTTEL É SINDICATO DOS TELEOPERADORES

D

iga não aos aventureiros
que querem criar um outro
sindicato
para os
teleoperadores de Mossoró.
Esse crime divisionista deve ser
combatido por todos! Aﬁnal, os
teleoperadores já têm o Sinttel –
um sindicato respeitado e
atuante.

O SINTTEL EM MOSSORÓ

A

lém dos plantões na porta da
empresa para o contato
pessoal com os trabalhadores,
o Sinttel, em breve, disponibilizará
um local em Mossoró para
atendimento sindical e jurídico aos
teleoperadores da AeC. Aguardem!

PROCURE O SINTTEL, O SEU SINDICATO

A

direção do Sinttel
está à disposição dos
teleoperadores a
qualquer hora. Basta ligar
(084) 3211-3131 ou enviar
u m e m a i l p a r a
contato@sinttelrn.org.br.
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