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CANAL DE VOZ
Avança a luta dos

trabalhadores (as) telefonistas
Patrões fazem nova proposta: 8,25% 
de reajuste salarial, cesta básica de 

R$ 48, 00, sendo que desconto será de 
R$ 4,40. O tíquete-refeição de R$ 6,00 
continua valendo apenas para os novos 
contratos firmados a partir de outubro. 

Todos na assembléia 
geral desta quinta-feira, 
06! Telefonistas, operado-
res de teleatendimento e 
telemarketing filiados ou 
não ao SEACES, sindicato 
patronal, precisam mar-
car presença no auditório 
do Sinttel (Rua Barão de 
Monjardim, 251, Centro, 
Vitória), em dois horários: 
às 9h30 e às 16h30. Te-
mos que analisar e votar 
de forma conjunta a nova 
proposta apresentada. 

Até agora a partici-

pação da categoria nas 
assembléias tem deixado 
a desejar. O sindicato 
sabe que os trabalhado-
res estão espalhados por 
várias empresas, atuam 
em horários diferentes, 
mas a entidade precisa 
do empenho e participa-
ção de todos para obter 
vitória nesta campanha 
salarial.   

Quem avalia é
o trabalhador

A mobilização da 
categoria é importante 

para conseguir o 
que queremos. Em 
assembléias ante-
riores, a categoria 
rejeitou os índices 
oferecidos de 7% e, 
posteriormente, de 
7,75% , mas desta 
vez o SEACES foi 

taxativo. Garantiu que não 
senta mais com o sindica-
to para negociar qualquer 
outro índice. 

A última palavra, é 
claro, será da categoria!

A duras penas, o Sint-
tel conseguiu convencer 
os patrões que é possível 
melhorar o reajuste. O 
índice oferecido repõe a 
inflação do período que 
foi de 5,83%, e ainda per-
mite um ganho real. Uma 
conquista da categoria 
nesta campanha salarial 
é  o tíquete-refeição. Esse 
benefício não era ofereci-
do antes pelos patrões. O 
tíquete, no entanto, vale 
apenas para os novos 
contratos assinados a 
partir de outubro, o que 
também já é um avanço. 

Não tem desculpa: participe da 
assembléia desta quinta

Para facilitar a participação de todos, a assembléia será feita em dois 
horários, portanto não há motivo para não ir à assembléia. Quinta-feira, 

às 9h30 e às 16h30, no auditório do Sinttel, no centro de Vitória

não fique 
fora dessa!
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1)  Reajuste sala-
rial de 8,25% 

2) Cesta básica 
passa para R$ 
48,00 com partici-
pação de R$ 4,40, 
correspondendo 
ao índice de 9%

3) Tíquete refei-
ção: ficou acorda-

do que, para os 
novos contratos de 
prestação de servi-
ços iniciados a par-
tir de outubro de 
2009, será forneci-
do tíquete-refeição 
no valor de R$ 6,00 
por dia trabalhado, 
com participação 
de 20%.

Conheça a proposta da empresa
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reajuste
salarial já!

já!
por

melhores
condições

de trabalho

Após varias discussões foi apresentada a 
seguinte proposta para a renovação da Con-
venção Coletiva de Trabalho (ACT):

Além disso, foi corrigida a tabela de seguros, 
aumentando o valor do capital segurado em 
50%. Ficou garantido, também, que o Sinttel 
poderá eleger representante sindical, com esta-
bilidade, naquelas empresas que possuírem em 
seus quadros mais de 50 telefonistas. Desta for-
ma, vamos poder organizar melhor nossas ações 
junto ao setor de telefonistas e teleatendimento.


