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a reunião realizada no último
dia 18, o Sinttel rejeitou a
proposta da AeC para
renovação do acordo coletivo
2016, considerando que não
contempla as reivindicações
básicas dos trabalhadores, em
especial os vales refeição e, pior,
está abaixo da proposta oferecida
aos trabalhadores da AeC em
Arapiraca (AL), conﬁra:
=> Reajuste salarial de 11,28%
em três parcelas, (abril, maio e
junho);
=> Piso salarial de R$ 880,00
(salário mínimo) a partir de abril,
com um abono de R$ 200,00
pago de uma única vez;
=> Vales alimentação: NEGADO;
=> PL/R (participação nos lucros
e resultados) de 2015: ZERO;
=> Manutenção do plano de
saúde nos mesmos moldes
atuais.
A AeC é a única empresa
de teleatendimento do país que
não paga vales refeição e nem
PL/R.

DIGA NÃO À PROPOSTA! LUTE PELOS VALES REFEIÇÃO!
SALÁRIO: NO MÍNIMO, O MÍNIMO, JÁ!
MAS NÃO ESQUEÇAM: #QUEREMOSMAIS!

O

novo salário mínimo no Brasil já é R$ 880,00. Mas a AeC parece
não saber disso e continua pagando para a maioria dos seus
trabalhadores o valor de R$ 788,00. UMA VERGONHA!
O Sinttel esclarece e assegura de uma vez por todas: luta por
um reajuste acima do salário mínimo para os teleoperadores. E apesar
da negociação dos salários com a AeC ainda estar em curso, NADA,
NEM NINGUÉM, IMPEDE QUE A AeC IMPLANTE O NOVO SALÁRIO
MÍNIMO, JÁ! BASTA ELA QUERER!
A AeC sabe perfeitamente que não existe nenhum impedimento
legal para pagar o novo salário mínimo, independentemente da
negociação do novo ACT para 2016. Não é justo que a culpa desse
atraso recaia sobre o Sinttel enquanto a empresa economiza nas
costas dos trabalhadores, pagando menos do que o novo mínimo.
Conheça as principais reivindicações dos Sintteis do RN e do CE à
AeC:
=> Piso salarial uniﬁcado de R$ 1.300,00;
=> Reajuste salarial pelo INPC acumulado + 5% de ganho real;
=> Reajuste dos benefícios - Vale refeição, auxílio creche/babá; plano
de saúde;
=> Implantação do Vale Refeição para os atendentes;
=> PL/R de 1 salário base;
=> Fim do assédio moral e sexual;
=> Fim das metas abusivas e da rotatividade no emprego

Filiado à

Telefônicos

2

FEVEREIRO DE 2016

FENATTEL

SINTTEL ENTREGA ABAIXO ASSINADO DOS
TRABALHADORES PELOS VALES REFEIÇÃO

E

m conjunto, os Sintteis RN e CE e os trabalhadores da AeC Mossoró e Juazeiro do Norte lutam
pela implementação dos vales refeição na AeC.
Dentre outras iniciativas, cerca de um mil e
trezentos trabalhadores da AeC Mossoró assinaram
um abaixo assinado reivindicando os vales refeição,
o qual foi entregue em mãos aos representantes da
AeC, por ocasião da reunião ocorrida no último dia
18.
Mas a AeC, “NEM, NEM”. A empresa insiste
em não reconhecer esse direito dos trabalhadores e
continua negando os vales refeição. A razão não é
outra: pura e simples economia que a empresa faz
ao conceder apenas o lanche, que já foi apelido de
“ração”. Portanto, companheiros, DIGAM NÃO À
“RAÇÃO”! LUTE POR SEUS VALES REFEIÇÃO! TODOS À
ASSEMBLÉIA AMANHÃ!

PREÇOS SALGADOS
NINGUÉM AGUENTA

ESTACIONAMENTO
DE MOTOS
SÓ À NOITE

O

Sinttel tem recebido inúmeras
reclamações sobre o alto preço
dos alimentos vendidos na
cantina da AeC. Os trabalhadores
reivindicam providências imediatas da
empresa para que baixem os preços
dos alimentos. Aﬁnal, a grande
maioria dos trabalhadores estão
ganhando menos do que um salário
mínimo, logo, não suportam pagar,
por exemplo, R$ 3,30 por uma tapioca
pequena!
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NEM SEGURANÇA
TEM NA AeC

O

Sinttel reiterou à AeC o
retorno da segurança
armada, pelo menos no
turno noturno, mas a AeC
argumenta “questões de
ordem legal” para não garantir
segurança aos seus
trabalhadores, o seu maior
patrimônio.
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E

nﬁm, a AeC atendeu (em
parte) o pleito do Sinttel
quanto ao estacionamento
para os trabalhadores. Na
reunião, a empresa informou
que vai permitir estacionamento de motos para quem
trabalha a partir das 18:00
horas, inicialmente. Mas
atenção: somente será permitido o estacionamento dos
trabalhadores devidamente
habilitados!
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