INFORMATIVO DO SINTTEL/RN — FEVEREIRO DE 2016

Em assembleia realizada ontem (23/02), 2.076
trabalhadores da AeC votaram contra a
proposta da empresa, a qual previa:
Reajuste salarial para quem ganha acima do
piso: 11,28% em três parcelas (abril, maior e
junho);
• Para quem ganha o piso salarial: salário
mínimo (R$ 880,00) somente a partir de abril e
um abono único de R$ 200,00;
• Vales alimentação: NEGADO;
• PL/R (participação nos lucros e resultados)
de 2015: ZERO
•

Além de dizer não à proposta, os trabalhadores autorizaram a direção do Sinttel buscar
avanços na proposta, inclusive por via judicial como, por exemplo, o dissídio coletivo.

É grande a insatisfação dos trabalhadores diante da intransigência da AeC em não querer
pagar os vales refeição para continuar economizando com o “lanche ração”, como também
negar a PL/R 2015 (participação no lucro e resultados).
Os trabalhadores estão indignados e dispostos a continuar na luta, afinal a AeC é a única
empresa de teleatendimento que não concede estes benefícios aos seus trabalhadores.

Os trabalhadores disseram não e aprovaram o estado de greve. Isso significa que, caso não
ocorra avanços na proposta, o Sinttel já está autorizado, desde já, a deflagrar greve parcial
ou por tempo indeterminado, a qualquer momento. Portanto, companheiros, firmes na luta!
Vamos conquistar os vales refeição e a nossa PL/R!
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O novo salário mínimo no Brasil já é R$
880,00. Mas a AeC parece não saber disso e
está pagando para a maioria dos seus
trabalhadores R$788,00. ISSO É UMA
VERGONHA!
É dever da AeC pagar, no mínimo, o salário
mínimo aos teleoperadores. Afinal, a data
base é 1º de janeiro, a mesma data em que
passou a vigorar o novo mínimo.
BASTA DE ECONOMIZAR NAS COSTAS DOS
TRABALHADORES! SALÁRIO MÍNIMO,
NO MÍNIMO, JÁ!

AeC apelou
No mesmo momento em que a assembleia se
realizava, a empresa, percebendo que os
trabalhadores estavam dispostos a votar NÃO à
sua proposta, apelou:
informou que iria
adiantar R$ 100,00 aos teleoperadores e 5% do
reajuste dos salários dos demais trabalhadores.
Esse desrespeito da AeC é pura prática
antisindical e mereceu o repúdio dos
trabalhadores. Ora, ora, trabalhador não é bobo
e merece respeito! O tiro saiu pela culatra, a
indignação dos trabalhadores foi traduzida na
esmagadora votação que rejeitou a proposta.

Não é justo que pessoas que já têm um salário maior e já recebe vale refeição na AeC
pressionem os teleoperadores a abrirem mão desse mesmo direito.
Quem exerce cargos de gestão, tais como gerente, coordenador e supervisor, devem refletir
e lembrar que também são explorados pela AeC, pois seus vales refeição são um pouco mais
de R$ 8,00 (oito reais), quando todas as demais empresas de teleatendimento já pagam R$
12,00 reais.
O Sinttel conclama à todos os demais companheiros a se somarem à luta dos teleoperadores
pela conquista dos vales alimentação.
Do mesmo modo, ninguém recebe PL/R na AeC. Essa luta é de todos! JUNTOS SOMOS
FORTES!

O Sinttel orienta aos trabalhadores a não se deixarem intimidar
mediante a pressão de quem quer que seja. Firmes na luta! Confiem no
seu sindicato e aguardem novas informações. Lembrem-se: NÃO HÁ
CONQUISTA SEM LUTA!
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