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MENOS DO QUE UM SALÁRIO MÍNIMO É UMA
VERGONHA. PAGAMENTO JÁ!

O

Sinttel RN, AL e CE entendem
que, independentemente
da jornada de trabalho,
ninguém deve ganhar menos
do que o salário mínimo
nacional, assim como também
entendem que o piso salarial

dos teleoperadores não deve
ser inferior a R$ 1.200,00.
Por isso mesmo, em reunião
realizada com a AeC no último
dia 31 de janeiro, os dirigentes
sindicais dos três estados
cobraram o pagamento do novo

salário mínimo (R$ 954,00) aos
trabalhadores, retroativamente
ao mês de janeiro. Isso é
obrigação do patrão! Com a
palavra a AeC...

A AeC AINDA NÃO APRESENTOU UMA BOA PROPOSTA

A

Até o momento, a
AeC não apresentou
uma boa proposta para o
Acordo Coletivo de 2018.
Na negociação que está
sendo realizada de forma
unificada com os Sintteis do
RN, CE e AL, os sindicatos
rejeitaram
a
segunda

proposta da AeC, pelo fato
de prorrogar para o mês de
março o reajuste dos que
ganham o piso salarial e dos
demais salários e benefícios,
escalonar os salários a serem
reajustados, tudo isso sob a
contrapartida de um abono
irrisório.

Os Sintteis recusaram a
proposta e uma vez mais
reiteraram a pauta de
reivindicações que, entre
outros itens, prevê os
vales alimentação para
os teleoperadores com
jornada de 6 horas.

A AeC TRATA OS TELEOPERADORES DE FORMA DIFERENCIADA

E

nquanto a AeC nega e
renega os vales alimentação
para os teleoperadores lotados
no RN, AL, CE e PB (e também
em Minas Gerais, onde
funciona a sede da empresa),
garante vale refeição no
valor de R$ 7,21 por dia aos

teleoperadores de São Paulo!
Não que os companheiros
paulistas não mereçam, mas
cabe perguntar: isso é ou não
é discriminação e precarização
da remuneração do mesmo
trabalho pela empresa?
Os Sintteis protestam contra

essa discriminação e reiteram
a reivindicação de concessão
de vales alimentação para os
teleoperadores nordestinos,
também no valor de R$ 7,21
por dia. Chega de lanche!
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A NEGOCIAÇÃO CONTINUA,
DIGA NÃO À PRESSÃO
A negociação com a AeC continuará no
próximo dia 21/02, quando a empresa
responderá às reivindicações dos sindicatos.
Para que seja uma resposta positiva, os
trabalhadores devem ajudar na batalha por
um reajuste digno e pelos vales alimentação
para todos àqueles que têm jornada de 6
horas, dizendo não à pressão dos prepostos
da empresa, e confiando nas informações
dos Sindicatos. É hora de união e firmeza
dos trabalhadores.

O SINTTEL QUER
ESTACIONAMENTO MAIS BARATO
O Sinttel está discutindo um convênio com os
responsáveis pelo estacionamento que fica ao
lado da AeC em Mossoró, que resultará em preços
mais baratos para a guarda de carro e motos dos
trabalhadores da AeC que forem sindicalizados ao
Sindicato. Aguardem novas informações!

PARABENS PELA ELEIÇÃO DOS NOVOS
DELEGADOS!
Os trabalhadores da AeC estão de parabéns
pela expressiva participação na eleição dos
delegados sindicais, realizada no último dia
24/02.

Foram eleitos os companheiros Alyson
Leandro Melo Lima e Manoel Pereira Campos
Júnior, os quais, com certeza, saberão honrar a
confiança dos trabalhadores com uma atuação
ética e responsável em prol da categoria.
Parabéns a todos!

SEJAM BEM VINDOS, NOVOS
COMPANHEIROS!
O Sinttel dá boas-vindas aos novos companheiros
sindicalizados! Com o gesto da sindicalização, esses
novos integrantes da categoria das telecomunicações
fortalecem a entidade sindical, elevando sua capacidade
de luta frente aos desafios e às inúmeras mudanças
no mundo do trabalho. Em breve vocês receberão a
carteirinha do Sinttel e poderão obter descontos em
vários produtos e serviços conveniados.

SINDICALIZAR AO SINTTEL PARA FORTALECER A CATEGORIA
DOS TELEOPERADORES
Continuamente visando organizar os trabalhadores
da AeC, a direção do Sinttel convida a todos os
trabalhadores e trabalhadoras à sindicalização, para
somar com os demais companheiros da categoria,
qualificando e fortalecendo nossa ação sindical.
Estamos convencidos de que a classe trabalhadora tem
na unidade um dos pilares básicos de sustentação para
suas lutas e suas conquistas. Entendemos que JUNTOS
SOMOS MAIS FORTES! Por isso, não fique só, fique
sócio do Sinttel!

CONQUISTAR + DIREITOS
só é possível com

VOCÊ NO SINDICATO
Procure o seu sindicato e faça a sua parte!
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