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CAMPANHA SALARIAL 2015 DO CONTACT CENTER

UMA PROPOSTA PARA A
AVALIAÇÃO DOS TRABALHADORES

TODOS À ASSEMBLEIA!
N

o processo negocial entre os dirigentes do Sinttel e os
representantes da Riachuelo os dirigentes, várias
alternativas foram analisadas pelo Sindicato visando a
formulação de uma proposta digna para a renovação do Acordo
Coletivo de Trabalho 2015 do Contact Center, cuja data base
atual é 1º de abril.
Somente no último dia 27/05 a negociação resultou
numa proposta que justiﬁca a convocação de uma assembleia
geral extraordinária para a análise e deliberação dos
trabalhadores. Conﬁra os principais itens:
 Data base: passa de 1º de abril para 1º de janeiro;
 Reajuste dos salários e dos pisos salariais: aplicação do INPC
acumulado até a data base, equivalente a 8,42%, retroativo
à 1º de abril;
 Vales alimentação/refeição: ratiﬁcado o reajuste de 11,22%
antecipados desde janeiro passado;
 Vales alimentação/refeição nas férias: Concessão de 50%
do valor mensal, por ocasião das férias, para todos os
trabalhadores;
*** Para os trabalhadores com jornada de 08 horas: além dos
11,22% aplicados em janeiro passado, acontecerá uma
negociação especíﬁca na segunda quinzena de setembro
próximo, visando a equiparação dos valores atualmente
praticados
 Auxílio creche para as trabalhadoras: reajuste de 8,42%
sobre o valor mensal e aumento do tempo de concessão de
10 para 24 meses;
 Plano de saúde: garantida a manutenção das condições
praticadas, passando para R$ 72,00 por mês o limite de
participação no custeio.
 Liberação de dirigente: mantida a liberação da empregada e
dirigente sindical Deyse Vale para o Sinttel;
 Manutenção de todas as demais cláusulas do ACT atual.
PAGAMENTO – O pagamento do valor decorrente da aplicação do

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações
no Estado do Rio Grande do Norte – SINTTEL/RN, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores da
RIACHUELO CONTACT CENTER para comparecerem à
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 02 de junho
de 2015, no estabelecimento da Empresa, localizada na Avenida
Bernardo Vieira, 3454, Lagoa Nova, Natal/RN, às 08h00,
registrando-se que a assembleia será legitimada, em segunda
convocação trinta minutos após a primeira, com qualquer número
de trabalhadores presentes. A assembleia, que permanecerá em
aberto para discussão e coleta de votos até às 18h00, tratará da
seguinte ordem do dia:
1) Discutir e deliberar sobre a proposta negociada com a empresa
para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016;
Natal, 28 de junho de 2015
Gilberto Pirajá Martins Júnior
Presidente

reajuste sobre os salários será feito em conjunto com o salário
do mês de junho.
DECISÃO – Como de praxe, a palavra ﬁnal sobre a proposta é dos
trabalhadores, na assembleia a se realizar no dia 02 de junho
(terça-feira), a partir das 08 horas. Leia e analise com atenção a
proposta, tire as dúvidas com os dirigentes do Sinttel e vote
com sabedoria e consciência.
ASSEMBLÉIA DIA 02/06 – Para viabilizar a participação da grande
maioria dos trabalhadores na assembleia, ela será instalada às
08 horas e se encerrará às 18 horas. Portanto, veja o edital, se
programe e participe!

VEM AÍ O DIA DO TELEOPERADOR!
MERECE TODO RESPEITO AQUELE QUE, DO OUTRO LADO DA LINHA, ATENDE VOCÊ.
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PROFISSÃO DE TELEOPERADOR:
REGULAMENTA JÁ!
A F E N AT T E L – F e d e r a ç ã o N a c i o n a l d o s
Trabalhadores em Telecomunicações, o SINTTEL-RN e os
demais sindicatos ﬁliados continuam lutando pela
regulamentação da proﬁssão de teleoperador, através da
aprovação do Projeto de Lei 2673/2007, ainda em trâmite na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal,
aguardando a designação do novo relator. Aguardem novas
informações!

O SINTTEL OFERECE NOVA MODALIDADE
ESPORTIVA: O KICKBOXING

D

entro da sua política de incentivo ao esporte, além do futebol
de campo, o SINTTEL, em parceria com o GRET, oferece
agora à categoria e respectivos dependentes, a prática do
KICKBOXING.
O kickboxing é um esporte de contato muito adotado como
defesa pessoal, mas é também um excelente condicionador
físico para homens e mulheres de todas as idades.
O SINTTEL apresenta o instrutor (e também dirigente sindical)
Eli Pereira, formado pelas Federações ABK, SEIWAKAI e
ASSEIKEM. Eli possui larga experiência em artes marciais, tais como
Karatê (faixa preta), Full Contact e Kickboxing.
Os treinos são realizados todas às terças e quintas feiras, das 19:00 às
20:00 horas, no GRET (antigo Clube Telern, na Avenida Amintas Barros).
Para praticar o kickboxing basta ser sindicalizado ao Sinttel e fazer sua
inscrição com os dirigentes Eli Magalhaes (fone: 084 88181621) ou Wilson
Roberto (fone 084 88053881). Vamos deixar a preguiça de lado e partir pra luta
contra o sedentarismo.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO SINTTEL É DIÁRIA

O

Sinttel ampliou o
atendimento jurídico à
categoria em todas as
áreas do direito. Agora o
Sinttel oferece plantões com
advogados em todas as
tardes de segunda à quinta,
das 14 às 17 horas aos
trabalhadores, os
aposentados e seus
respectivos dependentes.
Não embarque em
aventuras ou acredite
em falsas promessas.
Va l o r i z e a s u a
assessoria jurídica!
Ligue 3211-3131
e agende a sua
consulta ou compareça ao Sinttel, na Rua Jundiaí, 414,
Casas 5, Tirol.
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Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações - SINTTEL/RN

ORGANIZAR PARA AVANÇAR: FILIE-SE AO SINTTEL

O

rganizar os trabalhadores em telecomunicações no RN
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, em especial os
teleoperadores, estão convidados a se
ﬁliarem ao Sinttel, como primeiro passo
para fortalecer a
própria categoria.
Não hesite, venha
p a r a
o
Sinttel/Fenattel
– um sindicato
d e l u t a .
(contatos:
3211-3131 ou
contato@sintte
l.org.br).
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