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CAMPANHA NACIONAL SALARIAL 2015
DOS TELEOPERADORES

A

s empresas de teleatendimento que têm
data base em 1º de janeiro – leia-se as
principais: AeC (RN e CE); Contax;
Teleperformance; Atento; Alma Viva e outras –
são representadas pela Fenattel e os seus 20
Sintteis, o que signiﬁca uma campanha salarial
que abrange cerca de 700 mil trabalhadores.
A AEC RN JÁ RECEBEU A PAUTA
A direção da AeC já recebeu a pauta de
reivindicações dos trabalhadores (conﬁra na página
2) e aﬁrmou ao Sinttel que está avaliando a mesma
para formular uma proposta, dentro em breve.
A NEGOCIAÇÃO COMEÇARÁ NO DIA 16/12
Os representantes da AeC agendaram

com o Sinttel-RN a primeira reunião de
negociação para o próximo dia 16 de
dezembro, em São Paulo.
UNIDADE PARA CONQUISTAR
Conforme o Sinttel vem alertando os
trabalhadores, nada cai do céu como um
passe de mágica. Se os teleoperadores da
AeC em Mossoró realmente quiserem
conquistar um bom acordo coletivo de
trabalho para o ano de 2015, é preciso
unidade e muita mobilização, pois de nada
adianta o esforço dos dirigentes sindicais se
não houver apoio por parte dos
trabalhadores, a começar pela sindicalização
ao Sinttel.
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O QUE REIVINDICAM OS TELEOPERADORES
Para os teleoperadores a pauta de reivindicações é única e nacional. A pauta é
composta por cerca de 100 itens, conﬁra os principais:
• Reajuste salarial: INPC acumulado em 1º de
janeiro e ganho real de 5%;
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• Piso: R$ 1.100,00 para jornada de trabalho de
até 180 horas mensais, e de R$ 1.650,00 para
jornada de trabalho de até 220 horas
mensais;
• Garantia de negociação, em até 30 dias após a
assinatura do ACT 2015, do pagamento do PLR
(participação nos lucros e resultados);
• 26 vales refeição por mês, sendo o valor
unitário de R$ 11,00 para jornadas de até 6
horas, e de R$ R$ 22,00 para as demais
jornadas;
• Assistência médica/odontológica gratuita
para empregados e dependentes legais;

• Auxílio creche mensal no valor equivalente a 60% do piso salarial, para empregados com ﬁlhos em idade de zero a 07
anos de vida;
• Medidas de combate ao assédio moral;
• Regulação sobre atestados médicos e ausências justiﬁcadas para o empregado estudante, bem como para o
acompanhamento aos ﬁlhos menores à consultas/internação hospitalar.
SINDICALIZAR PARA AVANÇAR
Estamos convencidos de que a força e o poder de barganha dos trabalhadores nas negociações para
a conquista de mais avanços sociais e econômicos depende totalmente de sua capacidade de organização e
mobilização. Portanto, procure o Sinttel e faça a sua sindicalização! Esse é o primeiro passo da luta que está
só começando.
ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO é a força motriz dessa campanha salarial, a qual exige o esforço, o compromisso e
a responsabilidade de todos. Aguardem novas informações e conﬁe no seu sindicato, o Sinttel.
LEMBRETE:
O ATENDIMENTO JURÍDICO NO SINTTEL MOSSORÓ (localizado na Rua Machado de Assis, 394, Centro,
por trás do Museu), é TODA QUARTA FEIRA, A PARTIR DAS 08:30 HORAS.
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