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4 DE NOVEMBRO
DIA NACIONAL DE LUTAS DOS TELEOPERADORES

4

de novembro será o DIA “D” PARA OS
TELEOPERADORES - A Fenattel e os seus
sindicatos, que representam cerca de 700 mil
teleoperadores no país, promoverão em todo o Brasil
diversas atividades de mobilização junto aos trabalhadores e a sociedade em geral.
Todos os teleoperadores de todas as empre-

sas, dentre essas a AeC Mossoró, estão convocados
para esse dia nacional de lutas em defesa da: aprovação do projeto 2673/2007 que regulamenta a proﬁssão
de teleoperador; de melhores salários/benefícios; por
empregos e serviços de qualidade e contra o crime de
assédio moral. O SINTTEL RN CONVOCA: TODOS À
LUTA, DIA 04 DE NOVEMBRO!

VEM AÍ A CAMPANHA SALARIAL 2015 DA AEC

O

primeiro acordo coletivo dos trabalhadores da
AeC em Mossoró foi ﬁrmado com o Sinttel e
está em vigor até 31 de dezembro, vez que a
data base é 1º de janeiro.
É preciso lembrar que a meta negocial para o
acordo de 2014, quando a empresa tinha apenas 3
meses de operação em Mossoró, foi impedir que
houvesse redução do acordo para os trabalhadores
de Mossoró em relação aos acordos já existentes
em MG e na PB – e isso o Sinttel RN conseguiu.
Agora vem aí a campanha salarial de 2015 – A
pauta de reivindicações será entregue pelo Sinttel à
AeC até o ﬁm de outubro. O Sinttel espera que a
negociação transcorra de forma célere e objetiva e
que em até 31 de dezembro seja celebrado o novo
acordo com base numa proposta digna da
aprovação dos trabalhadores, em assembleia.
Até lá toda mobilização é pouco, pois a
conquista de um bom acordo coletivo passa pela luta
dos trabalhadores junto ao sindicato. Somente

unindo forças os trabalhadores da AeC Mossoró
poderão se orgulhar do acordo coletivo 2015.
Aguardem novas informações e conﬁe no seu
Sindicato – o Sinttel. Diga não à aventuras e a boatos.
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ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO SINTTEL
EM MOSSORÓ É SEMANAL

O

s trabalhadores, os aposentados e respectivos
dependentes, lotados em Mossoró e região,
têm à disposição assistência jurídica através do
conceituado Escritório Munemassa Advogados,
contratado pelo Sinttel para ações nas áreas
trabalhista, cível, previdenciária, tributária e outras.
Valorize o que é seu! Compareça ao plantão
jurídico do Sinttel, sito à Rua Machado de Assis, 394,
Centro (Centro Empresarial Antonio Bolão, sala 17,
2º andar), às quartas-feiras, das 08:30 às
12:00horas.

Para informações sobre as ações jurídicas (tanto as
novas quanto as já em curso), compareça ao plantão
ou ligue (84) 32113131.
A nossa assessoria jurídica vem ganhando
inúmeras ações para os nossos
trabalhadores, dentre elas o repasse de um
1/3 de férias para fazenda nacional e para
INSS. Procure o plantão jurídico de seu
Sindicato!

FERIADOS LOCAIS

VEM AÍ O III TORNEIO DE FUTEBOL DO SINTTEL

P

V

or ocasião da passagem dos dias 30 de
setembro (Libertação dos Escravos) e de 3 de
outubro (Protomártires de Uruaçu e Cunhaú), o
Sinttel buscou e obteve o reconhecimento da AeC
que se tratavam de feriados municipal e estadual,
respectivamente.
Não obstante o fato de que as equipes tinham
de cumprir suas escalas de trabalho nestes feriados
– aﬁnal, os clientes da AeC estão espalhados em
diversas outras localidades do país onde estes são
dias úteis –, o trabalho deverá ser remunerado em
dobro, nos termos da legislação brasileira.
Os trabalhadores agora devem ﬁcar de olho
em seus contracheques dos meses de outubro e
novembro, quando deverão ser registradas as horas
extras trabalhadas.

ocê que é
esportista, que
gosta de jogar
futebol, monte sua
equipe, convoque
sua torcida e venha
participar de um dia
de esporte e lazer
com seus familiares e
amigos.Inscrições
até o dia 30 de outubro com Wilson
R o b e r t o ( 3 2 11 3131/8805-3881), no
horário das 08 às 12h
e das 13 às 17h.

PROCURE O SEU CARTÃO SINTTEL

O

Cartão Sinttel identiﬁca o trabalhador ou aposentado das telecomunicações na condição de sindicalizado ao Sinttel para, como tal, fazer
jus à toda assistência do Sinttel e aos
descontos especiais dos convênios.
Quem já é sindicalizado e ainda
não recebeu o Cartão Sinttel deve procurar
os dirigentes sindicais para recebê-lo. E
quem ainda não é sindicalizado, não deve
perder tempo! Deve se ﬁliar ao Sinttel para
assim integrar a categoria e também
receber seu Cartão Sinttel.
Vale lembrar que o Sinttel ﬁrmou contrato com o
Aﬁnidade Club para que os trabalhadores sindicalizados e
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os aposentados, em Natal e em Mossoró, tenham direito a
descontos especiais em estabelecimentos, tais como: lojas
comerciais (vestuário feminino, masculino e infantil e outros
artigos), auto escola, universidades, faculdades, posto de gasolina, auto peças, barzinhos, curso de idiomas, clubes, clínica
médicas, clinica de estética, casa de eventos,
livraria, locadora de veículos, ótica, salão de
beleza, pet shop, seguradora, sex shop,
cafeteria, colégio, farmácias, restaurantes,
hotéis, lanchonetes, academias de ginástica/dança, e outros. Para conhecer toda a rede de estabelecimentos credenciada ao Aﬁnidade Club acesse: www.aﬁnidadeclub.com, f/aﬁnidadeclub e twitter @afnidadeclub.

Rua Jundiaí, 414, Largo Otávio Tavares, casa 5 – Tirol
Natal/RN – CEP 59020-120
Fone/Fax: (84) 3211-3131
contato@sinttelrn.org.br – www.sinttelrn.org.br
Redes sociais: Twitter: @sinttelrn - Facebook: Sinttel/RN

Presidente: Gilberto Pirajá Martins Júnior; Imprensa: Wilson Roberto de Oliveira; Redação: Iara Martins.
Distribuição gratuita
Diagramação: Jornalista Adriano Medeiros DRT/RN 985
contato@adrianomedeiros.jor.br | www.adrianomedeiros.jor.br

