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Sinttel-ES convoca 
teleoperadores/as da Localcred 
para uma assembleia, dia 11

O encontro vai discutir a pauta de reivindicações, que será 
encaminhada aos patrões. Será em três horários para facilitar a 

participação de todos. 
No auditório do Sinttel-ES (Rua Barão de Monjardim, 251, 

Centro, Vitória) às 12h, às 14h30 e às 16h30. Compareçam!

Atenção! Para fechar um bom Acordo Coletivo temos que 
começar com uma boa pauta de reivindicações!

Nesta segunda-feira, dia 11, você, trabalhador 
e trabalhadora da Localcred, têm um compromis-
so importante. Chegou o momento de discutir e 
aprovar a pauta de reivindicações a ser enviada à 
empresa para a negociação de um bom Acordo 
Coletivo de Trabalho para 2015. 

O Sinttel-ES realizará assembleia, no seu au-
ditório  às 12h, às 14h30 e às 16h30. 

Se você é do turno da tarde, chegue mais cedo 
e participe da assembleia das 12h.  Se você é da 
turma da manhã, a assembleia será no final do 
expediente. 

A data base é 1° de Maio, portanto, é hora de 
recompor o valor dos salários  e outros benefí-
cios na Localcred. Vamos preparar uma pauta de 
reivindicações que atenda os nossos interesses.

A Campanha Salarial é um momento especial. 
É a chance que temos de corrigir todas as distor-
ções, erros, na exploração que sofremos.

É nessa hora que vamos buscar uma nova 
relação com a empresa, onde deve imperar o res-
peito mútuo e o atendimento das reivindicações.

É uma forma de compensar o esforço que os/
as empregados/as fazem durante um ano inteiro 

de trabalho. 

Vamos discutir salário, benefícios, auxílios ali-
mentação, saúde, creche, escola, tudo o que for 
importante para os trabalhadores na Localcred. 

 
Bora lá na  

assembleia pra gente 
definir o que queremos no 
ACT. Agora é a hora da 
gente falar com o Sinttel 

as nossas demandas
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O Sinttel-ES (Sindicato dos/
as Trabalhadores/as em Teleco-
municações do ES) é o sindica-
to que representa os/as telea-
tendentes e operadores/as de 
call centeres de todo o Estado. 

É só ir na página de Acordos 
e Convenções Coletivas no 
site do Sinttel-ES (www.sinttel-es.
org.br/novo/acordos-e-convencoes/) 
para ver quantas empresas 
têm acordos celebrados com o 
Sinttel-ES. 

História
A Localcred 

é uma empresa 
oriunda da ex-
-brascobra e LC 
Marcom. Alguns 
dos 390 trabalha-
dores/as atuais 
vieram dessas 
antigas empresas de cobrança. 

Alterar a jornada
Em 2009, a Brascobra e LC 

Marcom resolveram alterar a 
jornada de trabalho de seus 
empregados, passando de 36 
horas para 44 horas semanais. 

O Sinttel foi contra essa 
mudança, porque os/as telea-
tendentes/operadores de call 
centeres não podem trabalhar 
8 horas diárias. A lei determina 
6h. 

O Sinttel representava os 
empregados e não aceitou 
fazer o Acordo Coletivo com 
essa ilegalidade. Os donos da 
empresa então,  para burlar a 
legislação e lucrar ainda mais, 
resolveram criar um outro 

sindicato, chamado Sindcob 
- sindicato de auxiliares em 
cobrança . Este sindicato teve   
o registro negado pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego 
(MTE). 

O Sinttel lutou contra a cria-
ção desse sindicato, pois era 
uma fraude contra os traba-
lhadores. Foram feitos vários 
boletins informativos (Canal 
de Voz nº 577 e 585 - podem 
ser lidos no site). Mas a assem-

bleia de fundação foi feita num 
prédio, a portas fechadas, sem 
que diretores do Sinttel-ES pu-
dessem participar e intervir na 
estratégia maquiavélica daque-
las empresas. 

As empresas alugaram Vans 
para levar os trabalhadores 
para assembleia, num claro 
processo de assédio moral e 
desrepeito à liberdade e auto-
nomia sindical.  O Sinttel tem 
imagens gravadas das Vans 
transportando os empre-
gados.

Processo no TST
Diante do fato, o 

Sinttel ingressou com 
uma ação na Justiça, 
cobrando o pagamento 

da sobrejornada como horas 
extras, além das 36 horas traba-
lhadas, e a representatividade 
dos/as trabalhadores/as, afinal, 
eles continuavam sendo telea-
tendentes/operadores fazendo 
cobranças para a Brascobra e 
Celso Marcom. 

Espera do julgamento
  O processo continua trami-

tando e espera uma decisão no 
Superior Tribunal do Trabalho, 
pois o Sinttel não abre mão de 

defender aqueles tra-
balhadores que foram 
penalizados com o 
aumento da jornada. 

Alguns trabalha-
dores remanescentes 
da Brascobra e Celso 
Marcom devem se 
lembrar dessa história. 

A Localcred obedece a jornada 
de 36 horas semanais e isso é 
um bom começo para a reto-
mada das discussões do Acor-
do Coletivo de Trabalho.  

Venha conhecer o 
Sinttel-ES

Atravesse a avenida 
Jerônimo Monteiro e 
siga pela Rua Barão 
de Monjardim, 251, 

Centro, Vitória.

Conhecer o Sinttel e entender 
porque ele te representa na hora de 
discutir e fechar o acordo coletivo


