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NEGOCIAÇÕES SALARIAIS 2014

 Sinttel convida para 
Assembleia de discussão 
da pauta da CCT 2014
Dia 26 de fevereiro, às 10:00 horas,  
às 16:00 horas e às 18 horas no        
auditório do Sinttel-ES                    

Participe da assembleia dia 26 de fevereiro, 
Quarta-feira, às 10, 16 e 18 horas

Na sede do Sinttel-ES, à Rua Barão de Monjardim, 251 Centro 
de Vitória Tel. 3223-4844 - Rua do Parque Gruta da Onça.

Campanha Salarial 
Operadore(as)s de Telefonia (telefonistas), Operadore(a)s 

de Telemarketing e de Teleatendimento, Operadore(a)s de 

Rádio Chamadas, Rádio Operadores bilíngues e Telefonistas 

bilíngues empregado(a)s nas empresas prestadoras de 

serviços, vinculadas ou representadas pelo SEACES.

Esse ano vamos 
discutir a renova-
ção das cláusulas 
e c o n ô m i c a s  d a  
Convenção Cole-
tiva de Trabalho 
2013-2015!

O Sinttel convida todos(as) esses(as) trabalhadores(as) 
a participarem da assembleia que dará início à Campanha 
Salarial 2014/2015. 

Esse ano só vamos discutir as cláusulas econômicas da 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que foi assinada no 
ano de 2013. São aquelas que afetam diretamente o nosso 
bolso ou a bolsa, já que a maioria  das operadoras é do sexo 
feminino.

É hora de aproveitar o momento e apresentar aos empre-
sários, no caso o Sindicato dos patrões (Seaces), as reivindi-
cações que todos(as) queremos. 

Vamos nos mobilizar e encher a assembleia de colegas 
trabalhadores (as), pois isso dará ao Sinttel força para “pei-
tar” os donos das empresas e pressionar para que atendam 
ao que pedem os/as empregados/as. 

Vamos todos para a
assembleia.

Sem participação não
poderemos enfrentar

os patrões!

Vamos tratar dovalor dossalários, do tíquete, dos pisos, dashoras extras, etc.

TOMARA que 
a gente NÃO 

FIQUE falando
sozinhos!
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cações que todos(as) queremos. 

Vamos nos mobilizar e encher a assembleia de colegas 
trabalhadores (as), pois isso dará ao Sinttel força para “pei-
tar” os donos das empresas e pressionar para que atendam 
ao que pedem os/as empregados/as. 

Vamostodosparaa
assembleia.

Semparticipaçãonão
poderemosenfrentar

ospatrões!

Vamostratardo valordos salários, dotíquete, dospisos, das horasextras, etc.

TOMARA que 
a gente NÃO 

FIQUE falando
sozinhos!


