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CHEGA AO FIM A NEGOCIAÇÃO COM A GLOBALCOB

A

s negociações com a GlobalCob para celebração
do Acordo Coletivo de Trabalho foram, enﬁm,
concluídas, após a realização de várias rodadas
e a análise de muitas alternativas. Cabe, agora, à
categoria deliberar sobre o resultado desse processo,
analisando e decidindo sobre a proposta na
assembleia que será realizada na próxima terça-feira,
às 16 horas, na sede da empresa.
Além de discutir o reajuste salarial e as
condições para os benefícios, como auxílio-creche e
vale alimentação, o grande debate se deu mesmo em
torno da jornada de trabalho e sua adequação para a
atividade de teleatendimento, que não pode
ultrapassar às seis horas diárias. Como o tema
também estava em debate no Ministério Público do
Trabalho, foi necessário observar o que viesse a ser
determinado por aquele órgão.
Ao ﬁnal, a jornada de trabalho dos
teleoperadores da GlobalCob passará a ser de seis
horas diárias, com duas pausas de 10 minutos
intrajornada, além de um intervalo extra jornada de 20
minutos para refeição e descanso. O processo de
virada da jornada de 8 para 6 horas será

implementado de forma gradativa com prazo máximo para
conclusão do processo até dezembro. O Sinttel fará o devido
acompanhamento de modo a evitar transtornos e garantir o
ﬁel cumprimento dos compromissos ﬁrmados pela empresa.

FENATTEL ENTREGA ABAIXO ASSINADO DOS
TELEOPERADORES AO PRESIDENTE DA CÂMARA

N

o último dia 02 de abril a Fenattel e os seus
Sindicatos entregaram ao Presidente da Câmara
Federal, deputado Henrique Eduardo Alves, o
abaixo assinado nacional (cerca de 200 mil
assinaturas) pela aprovação do projeto 2673/2007, de
autoria do Dep. Jorge Bittar,- que visa regulamentar a
proﬁssão de teleoperador.
O Presidente Henrique Eduardo Alves acatou
o abaixo assinado, elogiando a iniciativa da Fenattel e
se comprometeu em agilizar a tramitação do projeto
naquela casa, que ora se encontra na CDEIC
(Comissão de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio). Na sequencia, o projeto será analisado
pela CCJ (comissão de Comissão e Justiça) para,
ﬁnalmente, seguir para a votação no Senado.
Para acompanhar todo esse trâmite do
projeto, em nome da Fenattel, no Congresso
Nacional, foi destacada a dirigente do Sinttel e
também da Federação, companheira Iara Martins.

O SINTTEL RN ESTÁ DE PARABÉNS – O Sinttel RN
foi muito elogiado e se destacou dentre os 3 sindicatos que
mais coletaram assinaturas no país. Parabéns!
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VOTAÇÃO DO PROJETO É ADIADA MAIS UMA VEZ

P

ela segunda vez a votação do projeto 2673 é adiada na
CDEIC. Dessa vez, no dia 03 de abril, por que os
deputados Guilherme Campos (PSD SP) e Ângelo
Angelim (PDT TO) pediram vistas no projeto.
Vale registrar que as empresas têm interesse direto
nesse projeto, logo, fazem lobby em cima dos
parlamentares. Mas, a Fenattel não “arredará o pé” na luta

pela aprovação e celeridade da votação para que, num futuro breve,
os Teleoperadores tenham a sua proﬁssão devidamente
regulamentada.
A Fenattel continuará envidando esforços para garantir que
o parecer do novo relator deputado Afonso Florence (PT-BA) seja
votado, ainda neste mês de abril, na CEDIC da câmara. Aguardem
novas informações.

Convênios do Sinttel/RN
Faculdade Maurício de Nassau: Campus Natal: Avenida Eng.
Roberto Freire, nº 1514, Capim Macio- Natal/RN. Fone: (84)
3344-7800, www.uninassau.edu.br - Atendimento exclusivo aos
trabalhadores do Sinttel com o Sr. Nivaldo Pessoa (Comercial),
fones: (84) 8888-3395/9981-1502 e 8145-6506. Valor do
desconto: 20% e isenção da taxa de matricula;
Faculdade Estácio (Fal/ Faculdade Câmara Cascudo e Fatern):
End: São 04 (quatro) unidades em Natal/RN, Fone: 08002823231, www.estacio.br ou www.estacio.br/ead - Valor
do desconto: 20%;
Microlins Natal, Mossoró e Assu: End: Nas unidades da Zona
Sul, Zona Norte e da Prudente de Morais. Fone: (84) 32073727/ 3614-2230 e 3213-3636 - www.microlins.com.br Valor do desconto: 40%;
Centern: End: Avenida Jundiaí, nº 421, Centro-Natal/RN (no
colégio Hipocrates). Fone: (84) 3222-4367/ 3611-9193.
Valor do desconto: R$ 30,00 (reais);
Conacan: End: Frei Henrique de Coimbra, nº 3497. Bairro:
Candelária- Natal/RN (próximo ao Bar Candel). Fone: (84)
2010-2341, Email: admin@conacan.com.br - Valor do
desconto: Variável nas diversas atividades;
Gret Clube Telern: End: Avenida Amintas Barros, nº 1470, DixSept Rosado - Natal/RN. Fone: 8898-1895. Valor do
desconto: Variável;
Ótica Express: End: Rua Felipe Camarão, nº 588, Cidade
Alta- Natal/RN. Fone: (84) 3211-0207. Valor do desconto: 20
a 30%.
Fabrica dos Óculos: End: Nas 03 lojas em Natal: Alecrim e 2
no Centro. Fones: (84) 3201-8593/ 3222-3850 e 3201-7063.
Valor do desconto: 15 a 40%
Salão Ágape: End: Av. Prudente de Morais, nº 6339- Lj B,
Candelária-Natal/RN. Fones: (84) 3234-2753/ 9414-4797, Email:
agapecabelo@hotmail.com - Valor do desconto: 30%;
Bella Rosa Espaço Estética: End: Avenida Dos Ipês, nº 14, NeópolisNatal/RN (próximo a URNE). Fones: (84) 3081-2558/ 9816-8401,
www.esteticabellarosa.com.br - Valor do desconto: 20%;
Auto Escola Potiguar: End: Unidades do Centro e Zona Norte
PLANTÃO JURÍDICO NO SINTTEL PARA A CATEGORIA
Para causas trabalhistas: Às 4ª.s feira, a partir
das 15 horas. Para causas previdenciárias e cíveis: às
5as. Feira, a partir das 14 horas.
Todos os sindicalizados e respectivos
dependentes têm direito a assistência jurídica do Sinttel,
basta agendar a consulta pelo fone (084) 32113131.
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Fone:(84) 3214-5014. Valor de desconto: 20 a 30%;
Ma-noa Park: End: Praia de Maracajaú (litoral Norte, 40 minutos de
Natal/RN). Fone: (84) 3211-2140, www.manoapark.com.br - Valor do
desconto: Mensalidade com valor ﬁxo de R$ 25,00, com direito a incluir
dependentes e, a cada mês, 02 convidados Vips, além de 10% de
desconto no consumo;
UNP: Todas as unidades em Natal e em Mossoró. Cursos (até o momento):
GEX Graduação executiva e Escola Técnica UNP.
Fones: Natal (84) 3215-1234 e Mossoró (84) 3323-8200,
www.executiva.unp.br - Desconto: 10%
Evidance: End: Av. Salgado Filho, nº 2600, : Lagoa Nova-Natal/RN. Fone:
(84) 3206-2980, www.evidance.com.br - Desconto de 18% para as
seguintes modalidades: Dança de salão, Forró, Bolero, Samba de
Gaﬁeira, Tango, Zouk, Salsa e outras. Para as demais modalidades de
dança solta o desconto é de 15%.
Escola de Dança Arthur Oliveira: End: Av. Vereador Mauricio Fernando, nº
252, sl 01, (Av. Principal do Goladim, próximo à rua da feira).
http://www.facebook.com/escoladedancaarthuroliveira?fref=ts
Desconto: Valor da mensalidade R$ 20,00 e 5% na compra da roupa
(ballet) à vista.
Serclube Park, Praia ou Fazenda: End: São Gonçalo do Amarante, Praia de
Camurupim/RN e Macaíba/RN. Obs: Esse convênio prevê também
descontos em outros estabelecimentos, tais como: Mariana Madauê passeios de barcos nos parrachos de Piranji/RN; Resort Praia Bonita em
Camurupim e no Tropical Eco Resort. Basta entrar em contato com
antecedência para fazer a reserva na data desejada. Desconto no título do
Servclube e na mensalidade (salvo em cartão de crédito), sendo 01 titular
e 05 depedentes, sem exigência de comprovação de parestesco. E no
Marina Badauê desconto de 50%; no hotel de Camurupim 25%, e no Hotel
Tropical 30%. Contato com o Sr. Dejanir Albano (84) 8852-3001/99619939 . http://www.servclubpark.com.br/,
http://www.marinabadaue.com.br/ - http://www.tropicalecoresort.com.br/,
http://www.praiabonita.com/
Clínica Potiguar: End: Rua dos Caicós, nº 1392, Alecrim-Natal/RN. Fones:
(84) 3025-136561/8793-5181, e - m a i l
clinicapotiguarﬁnanceiro@outlook.com - Desconto no valor das
consultas R$ 50,00 para endocrinologista e psicologia de R$ 130,00
para R$ 90,00 e exames 5%.
PLANTÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
Para ajudar os sindicalizados e respectivos
dependentes na hora de prestar contas ao leão (declaração
do imposto de renda), durante este mês de abril, todas as
6as, feira, das 08:30h às 12:00h, no Sinttel disponibilizou o
contador Evandro Varela. É só ligar (084) 32113131 e
agendar o atendimento.
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