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CANAL DE VOZ
querem melhorar 
os salários 

Sinttel-ES convoca as telefonistas 
e os demais trabalhadores dos call 
centers do Ciodes e da Cesan para 
a assembleia que discutirá a pauta 
econômica da Convenção Coletiva 

de Trabalho (CCT) 2011/2013. 

Dia: Sábado, 10 de março
Hora: às 9h30min

Local: Auditório do Sinttel-ES
Rua Barão de Monjardim, 251, centro de Vitória 

(Rua do Parque Gruta da Onça)

Telefonistas e 
atendentes dos 
call centers do 
Ciodes e Cesan:

No sábado, dia 10 de março, 
o Sinttel espera os trabalhado-
res para discutir os pontos da 
pauta de reivindicações que será 
encaminhada aos empresários, 
no caso ao Seaces, o sindicato 
patronal que negocia pelas em-
presas. 

Este ano vamos negociar 
somente as cláusulas econô-
micas. Aquelas que tratam dos 
reajustes salariais, dos benefícios 
como: auxílio alimentação, refei-
ção, cesta básica, creche, hora 
extra, adicional noturno, etc. São 
pontos importantíssimos que 
afetam diretamente o bolso dos 
trabalhadores.

As outras cláusulas, que 
chamamos de sociais e de saúde 
e segurança no trabalho, como:  
plano de saúde, seguro de vida, 
jornada de trabalho, reaproveita-
mento profissional, convênios, 
valem por dois anos. Ou seja, 
foram acertadas com os patrões 

na CCT de 2011 e ficam em vigor 
até 30 de abril de 2013. 

O que podemos reivindicar?
Reajustes e aumentos nos 

salários, nos pisos, no tíquete, no 
reembolso creche, por exemplo. 

Quanto pedir?
A primeira reivindicação é 

aumento real nos salários e a 
reposição da inflação do período. 
Entre o último reajuste, feito em 
Maio de 2011 e que vale até o 
dia 30 de Abril de 2012, os salá-
rios perderam poder de compra 
devido a inflação. Por exemplo: 
com R$100 reais em março de 
2012 não se consegue comprar 
os mesmos produtos que se 

Leia a CCT no site do Sinttel. Acesse: http://www.sinttel-
-es.org.br/s/images/stories/CCT_SEACES_2011-2013.pdf

comprava em maio de 2011. 
Essa perda é que chamamos de 
inflação. Nós usamos o índice 
do INPC do IBGE para calcular a 
reposição salarial. 

O índice dos últimos 12 me-
ses, acumulado até o mês de 
janeiro, é de 5,63%, faltando a 
inflação dos meses de fevereiro, 
março e abril que será ainda di-
vulgada. Como a inflação não se 
negocia, queremos a sua reposi-
ção integral.

Aumento real
A grande luta da classe traba-

lhadora no Brasil é por aumento 
real. O Salário Mínimo, por exem-
plo, foi reajustado, em janeiro, 
em 14,13%, passando de R$ 545 
para R$ 622. Um aumento de 
R$ 77. Portanto, os salários da 
categoria telefônica precisam ser 
valorizados, porque senão vão 
se igualando ao salário mínimo. 
E  não podemos deixar, que esse 
nivelamento aconteça.
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CAPÍTULO II, da Lei Maria da Penha:
DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E  FAMILIAR CONTRA A 
MULHER
Art. 7º - São formas de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
entre outras:
I - a violência física, entendida como 
qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
II - a violência psicológica, entendida 
como qualquer conduta que lhe cau-
se dano emocional e diminuição da 
auto-estima ou que lhe prejudique 
e perturbe o pleno desenvolvimento 
ou que vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, crenças 
e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto,  chantagem, ridicularização,  exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III -  a violência  sexual,  entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a parti-
cipar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força.
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8 de março - Dia Internacional da Mulher
Neste dia em que celebramos a 

luta das mulheres contra a discri-
minação e a violência de gênero, 
o Sinttel lembra que a denúncia é 
uma arma poderosa das vítimas. 

Conhecer a Lei Maria da Penha 
-  Lei nº 11.340, é empoderar a mu-
lher na hora de tomar uma atitude 
sobre o que fazer diante da violên-
cia física, psicológica e sexual:
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Onde denunciar qualquer violência contra a mulher!
Central de Atendimento à Mulher (Gov. Federal): Telefone 180 
Em Vitória-ES
Vara Especializada no Atendimento à Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher - Avenida Maruípe n°2544, Bloco C ,1º pavimento - Bairro: Itararé  (27) 
3235-8475
Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher de Vitória 
Rua Portinari, s/nº, Santa Luiza (27) 3137-9115/3380-2474 
Promotoria da Mulher –  Ministério Público 
Rua Serafim Derenzi, 11.247, loja 1 – Santa Marta (27) 3227-3000
CAVVID – Centro de Atendimento às Vítimas de Violência e Discriminação 
(violência doméstica, racial e por orientação sexual) (27) 3382-5464/5465
PAVIVIS – Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual Av. Maru-
ípe, s/nº, Centro Biomédico;/Ufes Anatômico, Maruípe, (27) 3327-9102/1207
Núcleo de Defesa do Idoso - Rua Prof. Expedito Borges, s/nº,  
Maria Ortiz (27) 3135-2980


