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Sinttel convoca
assembleia com
os trabalhadores
na BrasilCenter

O Sinttel-ES chama
os trabalhadores no teleatendimento da BrasilCenter para uma assembleia em que se discutirá a pauta de reivindicações do
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
2013/2014.

Dia: Sexta, 15 de março
Hora: à partir das 12 e às
14h30min
Local: Cerimonial Tozzatto,

Rua Saturnino Rangel Mauro, 50,
atrás da BrasilCenter, Praia de
Itaparica, Vila Velha
O Sinttel espera os trabalhadores na BrasilCenter para discutir
os pontos da pauta de reivindicações que será encaminhada à
empresa. O Sinttel vai negociar
com a empresa o Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT).

O que é Acordo Coletivo
de Trabalho?
É um “contrato” que o Sindicato faz com a empresa estabelecendo regras que regem as
relações de trabalho.
No acordo coletivo ou ACT fica
garantido os reajustes, os benefícios, as normas de segurança
e saúde negociadas com a empresa. O documento tem força de
lei e vale por um ano, entre uma
data base e outra. A data base do
ACT na BrasilCenter é abril.

O que podemos
reivindicar?
Reajustes e aumentos
nos salários, nos pisos,
no tíquete, no reembolso
creche, na hora extra e etc.
Podemos modificar o tempo da jornada, das pausas,
da licença maternidade e
melhorar as condições de
trabalho, por exemplo. Isso,
porém, depende da mobilização da categoria.
O quê e quanto pedir?
A primeira reivindicação
é aumento real nos salários e a
reposição da inflação do período.
Entre o último reajuste, feito em
Abril de 2012 e que vale até o dia
30 de Março de 2013, os salários
perderam poder de compra devido a inflação.
Por exemplo: hoje com R$ 100
não se consegue comprar os
mesmos produtos que se comprava em maio de 2012, quando
os salários foram reajustados.
Essa desvalorização é que chamamos de inflação. Nós usamos
o índice do INPC do IBGE para
calcular a reposição salarial. O
índice acumulado dos últimos 12
meses, até fevereiro, é de 6,31%,
faltando o índice da inflação do
mês de março que só será di-

vulgada no início de abril. Como a
inflação não se negocia, queremos
a sua reposição integral.
Aumento real
A grande luta dos trabalhadores
é por aumento real. O Salário Mínimo, por exemplo, foi reajustado,
em janeiro, em 9%, passando de
R$ 622 para R$ 678. Um aumento
de R$ 56,00. 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.
Leia o ACT feito com a BrasilCenter
no site do Sinttel. Acesse: http://www.
sinttel-es.org.br/s/images/stories/acordos/
BRASILCENTER_-_ACT_2012-2013_
REGISTRADO_NO_MTE.pdf
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Pra que serve
Acordo Coletivo?
Muitos empregados na BrasilCenter são novos
e não conhecem o Sinttel e a importância que o
Sindicato tem na vida dos trabalhadores.
O Sinttel é quem negocia o Acordo Coletivo
com a empresa. Os acordos e convenções coletivas de trabalho são instrumentos legais que
garantem reajustes salariais, benefícios e estabelecem direitos e deveres dos patrões com os
empregados. Sem esses acordos, acredite!, a
exploração seria muito maior. É só olhar para uma
categoria que não tem um sindicato forte.
Todo ano, nas datas base (quando vencem os
acordos e convenções), o Sinttel discute com os
trabalhadores as pautas com as reivindicações
que devem ser levadas para a negociação com os
empresários.
Só o sindicato pode representar os trabalhadores para negociar os acordos. Depois faz reuniões
com as empresas e defende os reajustes salariais,
as melhorias e necessidades dos empregados.

Todo ano a luta recomeça

Pela BrasilCenter, os trabalhadores não teriam
auxílio creche, auxílio alimentação, assistência a
educação especial, plano de saúde, atualização
automática do valor do piso salarial quando este
fica inferior ao salário mínimo. E a jornada seria
de 8 horas (44 horas semanais) e não as 36 horas que se tem hoje. É o Acordo Coletivo quem
estabelece essas garantias, pois tem força de lei
dentro da empresa.
Se a empresa descumprir gera multa e você
deve denunciar quando ela desrespeita as regras.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

O SINT TEL-ES - Sindicato dos Trabalhad
ores em Empresas de Telecomunicações; Telefonia Móvel; Centros de Aten
dimento; Call Centers; Transmissão
de Dados e Serviços da Internet; Serv
iços Troncalizados de Comunicação;
Rádio Chamadas; Telemarketing; Proje
to, Construção, Instalação, Manutenção e Operação de Equipamentos e Meio
s Físicos de Transmissão de Sinal;
Similares e Operadores de Mesas Telef
ônicas no Estado do Espírito Santo,
convoca todos os trabalhadores da
BRASILCENTER COMUNIC AÇÕES
LTDA, a para participarem da asse
mbléia geral extraordinária que será
realizada no dia 15 de março de 2013
, em duas sessões, sendo a primeira
sessão a partir das 12:00 horas e a
segunda sessão a partir das 14:30
horas, no Cerimonial Tozzatto, situa
do na Av. Saturnino de Freitas Mauro, nº 50 - Praia de Itaparica – Vila
Velha/ES, respeitando-se os quoruns
legais e estatutários para debaterem
e deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: a) Aprovação, com modificaç
ão ou não, da Pauta de Reivindicação
previamente elaborada pela Diretoria
do Sinttel-ES, para a negociação do
Acordo Coletiva de Trabalho 2013/201
4; b) Outorga de poderes à diretoria do
Sinttel-ES para negociar e celebrar o Acor
do Coletivo de Trabalho 2013/2014;
c) Autorizar a Direção do Sinttel-ES,
em caso de impasse com a empresa,
instaurar dissídio coletivo, decretar grev
e total ou parcial da categoria e/ou
tomar quaisquer outras medidas cabív
eis nesta situação; d) Transformar a
Assembléia Geral Extraordinária em
Assembléia Permanente; e) Discutir
e
aprovar a contribuição assistencial prev
ista no inciso IV do art. 8º da CF e
alínea “e” do art. 513 da CLT.
Vitória (ES), 12 de março de 2013
Nilson Hoffmann - Presidente do SINT
TEL/ES

Edital publicado no Jornal A Tribuna
, edição de terça-feira,
12/03, no caderno dos Classificado
s

Assembleias com
muitos trabalhadores
demonstram força e
união para negociar

Conheça o
Sinttel-ES
Quando disserem para você que o Sindicato
não vale nada, desconfie!!! Nenhuma empresa
gosta de ter o Sindicato por perto e empregados
conscientes e engajados. As empresas só respeitam o Sindicato, quando este tem trabalhadores sindicalizados. Isso mostra a força e união
dos trabalhadores.

Estrutura de atendimento no Sinttel
Um jeito rápido de você conhecer o
sindicato é entrar na página do Sinttel na
internet. Acesse www.sinttel-es.org.br.
Navegando você fica sabendo das
notícias, dos acordos negociados, dos
processos jurídicos em andamento, dos
convênios que dão descontos para os
associados e muito mais.
Para atender aos associados/as, o
Sinttel conta uma sede no centro de
Vitória que atende aos associados,

acompanham os processos jurídicos,
fazem as homologações, cuidam para
que as denúncias e as reclamações dos
trabalhadores sejam encaminhadas e
resolvidas.
O Sinttel é filiado à CUT, a Central
Única dos Trabalhadores, e à Fenattel, a
federação nacional que reúne outros 22
Sintteis em todo o Brasil. É preciso estar
antenado às mudanças e unido para
enfrentar os problemas da categoria.

