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CANAL DE VOZ
Quinta-feira, 18, é dia de assembléia 

das telefonistas e teleatendentes
Estamos em plena campanha 

salarial e é hora de você tomar 
pé do rumo das negociações. 

Assembléia quinta-feira, 18, na sede 
do Sinttel (rua Barão de Monjardim, 

251, Centro, Vitória), em dois 
horários: às 10 horas e às 18 horas.

O Sinttel convoca 
os trabalhadores 

(as) que prestam ser-
viço como telefonistas, 
operador de teleatendi-
mento ou telemarketing 
para as empresas filia-
das, ou não, ao SEA-
CES, sindicato patronal, 
para a primeira assem-
bléia de apreciação da 
proposta salarial apre-
sentada pela empresa. 

A negociação visa 
renovar a Convenção 
Coletiva 2009. Reajus-
te de 7%, cesta básica 
de R$ 48,00 e tíquete 
refeição de R$ 6,00 
para os novos contra-
tos iniciados a partir de 

outubro/2009, são al-
guns pontos que serão 
analisados pelos traba-
lhadores.  

Após a entrega da 
pauta de reivindi-
cação, o Sinttel 
ficou aguardando 
o SEACES se po-
sicionar. E isso só 
ocorreu há poucos 
dias. Até agora fo-
ram  duas reuniões 
de negociações.  
As empresas, re-
presentadas pelo 
SEACES, iniciaram 
o processo de ne-
gociação culpando 
a crise, sempre a 
crise, como justi-

ficativa para não dar o 
que pedimos. Portanto, 
vamos avaliar se a pro-
posta da empresa inte-
ressa ou não.

Participe 
você também!
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Não tem desculpa: participe da 
assembléia desta quinta

Esperamos contar 
com a participação de 
um grande numero de 
trabalhadores nesta 
quinta-feira, 18. Esteja 
você lá! Discutiremos a 
proposta apresentada 
pela empresa e, juntos, 
tomaremos a decisão 
acertada para todos 
nós. 

Após varias discus-
sões foi apresentada a 
seguinte proposta para 
a renovação da Conven-
ção Coletiva de Trabalho 

(ACT).
Além disso, foi corrigi-

da a tabela de seguros,  
aumentando o valor do 
capital segurado em 
50%. Ficou garantido, 
também, que o Sinttel 
poderá eleger repre-
sentante sindical, com 
estabilidade, naquelas 
empresas que possuí-
rem em seus quadros 
mais de 50 telefonistas 
e teleatendentes. Desta 
forma,  vamos poder  or-
ganizar melhor nossas 

Para facilitar a participação de todos,  a assembléia será feita
em dois horários, portanto não há motivo para

não ir à assembléia. 

não fique 
fora dessa!
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Conheça a proposta da empresa

1) Reajuste salarial: 
7% (sete por cento)

2) Cesta básica: passa 
para R$ 48,00 com par-
ticipação de R$ 5,00

3) Tíquete refeição: 
ficou acordado que, 

para os novos contra-
tos de prestação de 
serviços iniciados a 
partir de outubro de 
2009, será fornecido 
tíquete-refeição no va-
lor de R$ 6,00 (seis re-
ais) por dia trabalhado, 
com participação de 
20%.

ações junto ao setor de 
telefonistas e teleatendi-
mento.


