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UMA NOVA BATALHA COMEÇA AGORA NA AeC:

A GENTE QUER DO BOM E DO MELHOR,
A GENTE QUER VALER O NOSSO SUOR,
A GENTE QUER O VALE ALIMENTAÇÃO!

N

UNA-SE AO SINTTEL!!!

À luta dos teleoperadores da AeC pelos vales
alimentação, dedicamos estes versos da bela
canção “É!”,
do Gonzaguinha.
É
A gente quer valer o nosso amor
A gente quer valer nosso suor
A gente quer valer o nosso humor
A gente quer do bom e do melhor...
A gente quer carinho e atenção
A gente quer calor no coração
A gente quer suar, mas de prazer
A gente quer é ter muita saúde
A gente quer viver a liberdade
A gente quer viver felicidade...

Veja também:

em bem encerramos a campanha salarial 2015 e os Sintteis
do RN e do CE lançam, a partir
deste boletim, uma grande campanha pela implantação dos vales
alimentação para os teleoperadores ainda no exercício de 2015.
Para tanto, o Sinttel já assegurou no novo acordo coletivo o
compromisso voltar a se reunir com
a AeC em julho próximo, para
iniciar negociação especíﬁca para
este ﬁm.
É preciso que os trabalhadores ajudem, reivindiquem, discutam, questionem e exijam da AeC
esse benefício, a exemplo dos
demais trabalhadores que têm
jornada de 08 horas diárias.
Teleoperador da AeC, é
chegada a hora de mostrar o seu
valor! Uma-se ao Sinttel e fortaleça
a luta pelos vales alimentação.
Aﬁnal, é um direito seu escolher
onde e o que comer.
O Sinttel há muito avisa a
AeC: VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS
TELEOPERADORES É PRIORIDADE!
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TRABALHADORES DA AeC APROVAM
PROPOSTA PARA O ACORDO COLETIVO 2015

E

m grande assembleia realizada no último dia 27 de
fevereiro, os trabalhadores da AeC Mossoró aprovaram, através de voto secreto, a proposta para o
Acordo Coletivo de Trabalho 2015. Conﬁra o placar da
votação:
 698 votos a favor da proposta;
 386 votos contrários à proposta;
 9 abstenções.
A proposta aprovada contempla um ganho real de
2,6% sobre todos os salários, uma vez que a inﬂação
acumulada até a data base (1º de janeiro) foi de 6,23%.
Conﬁra:

 Reduzir para R$ 25,00 o limite de participação dos
atendentes na mensalidade do plano médico e para R$
60,00 dos demais trabalhadores.
Os seguintes compromissos foram assumidos
pela empresa:
 Discutir com o Sinttel, em julho de 2015, a implantação do
vale refeição para os teleoperadores com jornada de 180
horas mensais;
 Discutir em até 60 (sessenta) dias questões inerentes à
saúde do trabalhador, tais como: implantação da ginástica laboral e exames audiométricos periódicos, entre
outros;
 Discutir em até 60 (sessenta) dias um modelo de aferição
e pagamento de PL/R (Participação nos Lucro e
Resultados);
 Implementar, em até 60 (sessenta) dias, o abono de até 20
horas por ano, para acompanhamento de ﬁlhos menores
em consultas médicas, sendo dez horas abonadas e as
outras dez compensadas através de banco de horas;
 Discutir com o prestador do plano de saúde a redução
para 12 (doze) meses da carência para a cobertura de
partos.

 Piso salarial: R$ 788,00 (6 horas/dia) e R$ 979,56 (8
horas/dia);
 Reajuste de 8,84% sobre os salários de todos os trabalhadores, a partir de 1º de março;
 Abono compensatório pela implantação do reajuste
salarial em março/2015 no valor único de R$ 225,00 para
todos os teleoperadores e de 14% do salário para os
demais trabalhadores;
 Reajuste do vale refeição para jornada de 08 horas/dia,
correspondente ao INPC (6,23%), a partir de 1º de janeiro;
 Reajuste do valor do auxílio creche para R$ 176,68 (CNPJ)
ou R$ 140,52 (recibo) para empregadas com ﬁlhos até 24
meses de vida;
 Reajuste do valor do auxílio excepcional para R$ 200,00;

O novo Acordo Coletivo de Trabalho, democraticamente aprovado pela maioria dos trabalhadores,
estará muito em breve disponível para consulta no
sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego,
ou mesmo no Sinttel.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA DO SINTTEL
EM MOSSORÓ É SEMANAL

ENDEREÇO DO SINTTEL
EM MOSSORÓ

Os trabalhadores, os aposentados e respectivos dependentes têm à disposição assistência
jurídica em Mossoró,
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, às
quartas-feiras, pela manhã.
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Vale lembrar aos trabalhadores (em
especial os teleoperadores) e aos
aposentados que o Sinttel tem
endereço em Mossoró: Rua
Machado de Assis, 394,
C e n t r o
Empresari
al Antonio
Bolão,
sala 17,
Centro.
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