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Reunião com patronal
termina sem acordo
A intransigência das empresas impede o avanço e melhoria das condições
estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho.

N

os últimos dias 24 e 25 de abril, a
Comissão de Negociação da
Fenattel reuniu-se com o sindicato
patronal SINSTAL, que representa as
empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações no país, para
realizar a segunda rodada de
negociações com vistas à renovação
da Convenção Coletiva de Trabalho
para 2014/2015. A reunião,
entretanto, foi encerrada sem que as
partes tenham chegado a um
consenso quanto a uma proposta a
ser apresentada aos trabalhadores.
A reunião começou com a
Comissão dos Trabalhadores
reaﬁrmando sua posição de
rejeição da proposta apresentada
na reunião anterior e cobrando da
bancada patronal mais
seriedade, respeito e, acima de
tudo, honrar o compromisso
assumido em negociações
anteriores de avançar
gradativamente ao longo do tempo
nas questões negociadas ano a
ano, situação que as empresas não
cumprem.
Demonstrando ﬂexibilidade,
responsabilidade e capacidade negocial, a
Bancada dos Trabalhadores elencou os itens
prioritários para esta negociação e propôs
reajuste nos salários e benefícios
correspondente ao INPC (5,62%) acrescido de
ganho real de 3%. Os patrões, no entanto, não

arredaram o pé: só dão o INPC e mais nada!
Sem acordo em mesa, a Fenattel e os Sindicatos
agora aguardam que o Sinstal apresente formalmente
sua proposta ﬁnal. Em seguida, os trabalhadores serão
chamados para avaliar a proposta em assembleia,
demonstrar sua insatisfação e deﬁnir os rumos de
nossa luta. Não devemos nunca esquecer que as
conquistas que alcançamos não “caem do céu”; elas
sempre são o resultado de muita luta e mobilização.
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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) 8888-3395/99811502 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: 0800-2823231, 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) 3207-3727/ 3614-2230 e 3213-3636 www.microlins.com.br - Valor do desconto: 40%;
Centern: End: Avenida Jundiaí, nº 421, CentroNatal/RN (no colégio Hipocrates). Fone: (84) 32224367/ 3611-9193. Valor do desconto: R$ 30,00;
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, Dix-Sept Rosado - Natal/RN. Fone: 88981895. 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/ 32223850 e 3201-7063. Valor do desconto: 15 a 40%
Salão Ágape: End: Av. Prudente de Morais, nº 6339Lj 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, Neópolis- Natal/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. Fone:(84) 3214-5014. Valor de
desconto: 20 a 30%;
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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 NovaNatal/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,
p r ó x i m o
à
r u a
d a
f e i r a ) .
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) 8852-3001/99619 9 3 9 . h t t p : / / w w w. s e r v c l u b p a r k . c o m . b r / ,
http://www.marinabadaue.com.br/ h t t p : / / w w w. t r o p i c a l e c o r e s o r t . c o m . b r / ,
http://www.praiabonita.com/
Clínica Potiguar: End: Rua dos Caicós, nº 1392, AlecrimNatal/RN. Fones: (84) 3025-136561/8793-5181, e-mail
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%.
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