A Voz dos

Filiado à

Telefônicos

FENATTEL

www.sinttelrn.org.br | contato@sinttelrn.org.br

JORNAL DO SINTTEL/RN - MARÇO de 2015 - NATAL/RN

COMEÇA A
CAMPANHA SALARIAL 2015
NO CONTACT CENTER

O
Veja também:

Sinttel convoca a todos os trabalhadores do Contact Center
Riachuelo para participarem da
campanha salarial de 2015. A meta é
renovar o atual acordo coletivo em
condições mais favoráveis. Os trabalhadores reivindicam, dentre outros
itens, um reajuste que contemple, além
da reposição da inﬂação, ganho real

nos salários e nos benefícios.
A data base é 1º de abril e a negociação começará no próximo dia 08.
Fiquem atentos e conﬁem nas informações do Sinttel. E não esqueçam: o
sucesso da campanha salarial depende
do apoio, do incentivo e da mobilização
de todos os trabalhadores junto ao
sindicato.

>> ATENÇÃO, SINDICALIZADOS! O SINDICATO ESTÁ ENTREGANDO O
CARTÃO SINTTEL NOS LOCAIS DE TRABALHO
>> ORGANIZAR PARA AVANÇAR: FILIE-SE AO SINTTEL
>> COMPAREÇA AO PLANTÃO JURIDICO NO SINTTEL E SE INFORME SOBRE
OS SEUS DIREITOS E AÇÕES JUDICIAIS
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ATENÇÃO, SINDICALIZADOS! O SINDICATO ESTÁ ENTREGANDO
O CARTÃO SINTTEL NOS LOCAIS DE TRABALHO

P

eriodicamente os dirigentes sindicais
estão nos locais de trabalho entregando
aos trabalhadores sindicalizados o
Cartão Sinttel. O cartão tem a validade de
dois anos e serve para identiﬁcar a condição
de trabalhador sindicalizado, na hora de
utilizar um convênio ou participar dos eventos
e atendimento no Sinttel.
Aguarde a sua vez e, se por algum
motivo, você não recebeu o seu cartão
Sinttel, procure a companheira Deyse Vale
(87863081, 96111209 ou 32113131) para
providências.

ORGANIZAR PARA AVANÇAR: FILIE-SE AO SINTTEL

O

rganizar os trabalhadores em
telecomunicações no RN, em
especial os teleoperadores, é
prioridade para a diretoria do Sinttel.
Aﬁnal, de que adianta um sindicato sem
trabalhadores ﬁliados? A história
comprova que só existe sindicato forte e
representativo se a categoria estiver
sindicalizada. Todos os trabalhadores em
telecomunicações estão convidados a se
ﬁliarem ao Sinttel, como primeiro passo
para fortalecer a própria categoria. Não
hesite, venha para o Sinttel/Fenattel – um
s i n d i c a t o d e l u t a . ( 3 2 11 - 3 1 3 1 o u
contato@sinttel.org.br).
Preencha hoje mesmo a sua ﬁcha de
sindicalização! Assim você terá direito a
toda assistência administrativa, política e
jurídica do Sinttel. Além disso, o
trabalhador sindicalizado e os respectivos
dependentes têm direito aos descontos
especiais garantidos através dos diversos
convênios ﬁrmados pelo Sinttel.
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COMPAREÇA AO PLANTÃO JURIDICO NO
SINTTEL E SE INFORME SOBRE OS SEUS
DIREITOS E AÇÕES JUDICIAIS
As assessorias jurídicas do Sinttel
colocam à disposição da categoria (e
respetivos dependentes) várias ações
judiciais. Compareça ao plantão jurídico
no Sindicato e se informe sobre todas as
ações que você tem direito.
AÇÕES TRABALHISTAS: às quartas
feiras, a partir das 15 horas, plantão
com os Advogados Oliveira,
Calvalcanti & Batista.
AÇÕES CÍVEIS, PREVIDENCIÁRIAS E
TRIBUTÁRIAS: às quintas feiras, a
partir das 14 horas, plantão com a
Advogada Andrea Munemassa.
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