CANAL DE VOZ

Telefonistas e teleatendentes no
call center do Ciodes e da Ceturb

Informativo oficial do Sinttel-ES nº 773 www.sinttel-es.org.br - 11 de Maio de 2015

É hora de avaliar a proposta patronal
para a Convenção Coletiva 2015/2016
O Sinttel-ES convoca as telefonistas e os demais trabalhadores/
as no call center do Ciodes e da Ceturb para a assembleia
que avaliará a proposta do Seaces para renovação Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT), para o período 2015-2016.
Venha avaliar conosco o resultado das
negociações realizadas até agora. O Seaces, sindicato patronal que negocia pelas
empresas, fez uma proposta.
Precisamos nos reunir e discutir os índices apresentados e que foram negociados
pelo Sinttel-ES, a partir da pauta de reivindicações aprovada na assembleia do dia
12 de março de 2015.
O Sindicato fará assembleias em vários
horários para facilitar a sua participação.
Compareça. Vamos decidir o salário que
você receberá durante 12 meses.

Assembleias
dia 13/05
na sede do
Sinttel-ES
Horários:

10 horas
16:30horas
18 horas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINTTEL-ES – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações; Telefonia Móvel;
Centros de Atendimento; Call Centers; Transmissão de Dados e Serviços da Internet; Serviços Troncalizados de
Comunicação; Rádio Chamadas; Telemarketing; Projeto, Construção, Instalação, Manutenção e Operação de
Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal; Similares e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado
do Espírito Santo convoca todos/as trabalhadores/as que trabalhem como Operadores/as Telefonistas, Operadores/as de Telemarketing e de Teleatendimento,
Operadores/as de Rádio Chamadas, Rádio Operadores bilíngues e Telefonistas
bilíngues empregados/as nas empresas prestadoras de serviços, vinculadas ou
representadas pelo SEACES - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Espírito
Santo para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada
no dia 13 de maio de 2015, na sede do Sinttel-ES, situado na Rua Barão de
Monjardim, 251 – Centro – Vitória – ES em 3 (três) sessões sendo a primeira
às 10:00 horas, a segunda 16:30 horas e a terceira e última às 18:00 horas,
respeitando-se os quóruns legais e estatutários, para debaterem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discutir e deliberar sobre a proposta negociada com as empresas para renovação da Convenção Coletiva de
Trabalho 2015-2017 e b) Assuntos gerais.
Vitória, 11 de maio de 2015
Nilson Hoffmann - Presidente – SINTTEL-ES
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Veja abaixo como pode
ficar o seu salário, se a proposta
das empresas for aprovada
Os novos pisos passam a valer a partir
do dia 1º de maio de 2015, data base da
Convenção Coletiva, com reajuste de, praticamente, 10%, com os valores conforme
tabelas ao lado de acordo com o cargo e
jornada exercidos.

Telefonista, operador de telefonia, operadores de
telemarketing, operador de teleatendimento, rádio
operadores, operador de rádio chamada.
JORNADA

MAIO/2014
SALÁRIO/MÊS
904,51
1.026,98
1.352,12

MAIO/2015
SALÁRIO/MÊS

Reajuste salarial – 9,975%, quase 10%. A
inflação até abril foi de 8,34%. A diferença entre a inflação e o reajuste é o
ganho real que os salários terão:

4 HORAS
5 HORAS
6 HORAS

Cesta básica - R$70,55 – com reajuste de
13,88%, e desconto de R$ 2,46.
Auxílio Alimentação/Refeição - Vai para R$
8,81, com reajuste de 10%.
Auxílio creche - houve aumento do tempo de permanência para até 10 meses.
Manutenção das demais cláusulas
da Convenção atual.

Rádio operadores bilíngües e   telefonistas bilíngües.

JORNADA

MAIO/2014

4 HORAS
5 HORAS
6 HORAS

1.093,68
1.366,78
1.638,86

997,74

1.239,40
1.487,00

MAIO/2015
SALÁRIO/MÊS
1.202,78
1.503,12
1.802,34

Telefonistas que prestam serviços
para a Caixa estão sem salários
As telefonistas que prestam serviços
para a Caixa Econômica Federal, através
da empresa Sandes e que atuam em
todo o estado, estão sem receber os salários do mês de abril, que deveria ter sido
pago até às 16:00 horas do dia 08/05,
conforme prevê a Convenção Coletiva.
Tentamos contato com os responsáveis pela empresa, que ficam na Bahia,
e ninguém soube dar explicações. A
única resposta que recebemos é que os
responsáveis saíram e ainda não retornaram, ou que ainda não chegaram à
empresa, nesta segunda-feira.
Já acionamos o departamento Jurídico para que tome as providências
cabíveis, pois estão previstas multas a

serem pagas pelas empresas em caso de
descumprimento de Cláusulas da Convenção Coletiva. O Sinttel
acionará, também, a Caixa Econômica
Federal que é a contratante da Sandes.
O Sinttel-es não recebeu nenhum
comunicado da empresa sobre esta
situação e, muito menos, a Sandes deu
alguma satisfação aos trabalhadores sobre um possível problema que poderia
gerar este atraso.
Já cobramos da Sandes uma solução e esperamos que até o final dessa
segunda-feira, dia 11, ela cumpra com a
sua obrigação de pagar os salários dos
trabalhadores que não podem ficar de
bolsos vazios.

