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Atenção trabalhadores:
assembléia dia 10 de março

Assembléia Geral de 
discussão e aprovação da 
Pauta de Reivindicações
Dia 10 de março 

(3ª feira)
A partir das 14 e das 15 horas 

no Restaurante Bucaneros

O Sinttel convoca os trabalha-
dores da Brasil Center para a as-
sembléia de abertura da Campanha 
Salarial. Vamos começar a discutir as 
bases do Acordo Coletivo de Trabalho 
2009/2010.

Queremos saber o que os tra-
balhadores querem que levemos 
para os patrões através da pauta de 
reivindicações. 
Elevar o Piso Salarial 

e ampliar direitos
Está na hora de 

sermos valorizados pelo 
nosso trabalho. Reajuste 
salarial e aumento real 
tem que estar na pauta 
de discussão do Acordo. 

PLR Negociada 
com o Sinttel

Outro ponto que precisamos mudar 
é a forma de negociar a PR. O Sinttel 
negocia todos os Acordos de Participa-
ção nos Resultados (PR), com exceção 
da Brasil Center. É hora de mudar isso.

Ampliação do valor do tíquete
A alta dos preços dos alimen-

tos foram os vilões do aumento da 

inflação nestes últimos 6 meses. E é 
lógico que os restaurantes aumen-
taram o preço da comida, mas o 
tíquete alimentação na Brasil Center 
continua magro. Precisamos elevar 
o valor. Outro assunto que o Sinttel 
quer discutir é sua satisfação. Res-
ponda a nossa pesquisa no verso 
deste boletim.

Para negociar um bom Acordo 
Coletivo, o Sinttel precisa Saber:

Você está satisfeito com o seu 
trabalho?

 Sim         Não
 
Você se sente pressionado pela 
chefia? Ela fica no seu pé?

 Sim         Não
 
O valor do tíquete, dá para 
pagar o lanche?  

 Sim         Não
 
Se sua resposta foi NÃO, 
responda, usando o bom senso, 
de quanto deveria ser o valor do 
tíquete? 

 Entre R$ 6 e 7,00 (6 horas) 

 Entre R$ 7 e 8,00 (6 horas) 

 Entre R$ 8 e 10,00 (6 horas)

Responda à pesquisa. Não precisa se identificar!

O valor do tíquete para quem faz 
8 horas (Adm), dá para pagar o 
almoço?  

 Sim         Não 

Se sua resposta foi NÃO, 
responda, usando o bom senso, 
de quanto deveria ser o valor do 
tíquete?

 Entre R$ 11 e 12,00 (8 horas) 

 Entre R$ 13 e 14,00 (8 horas) 

 Entre R$ 15 e 16,00 (8 horas)

Você sente que seu corpo está 
sofrendo devido às condições do 
seu trabalho?

 Sim         Não

Você já se afastou por causa de 
doença ocupacional?

 Sim         Não

Após  responder coloque na urna. Ajude o Sinttel a lutar por você!

Escreva outras sugestões que você queira que conste na pauta de 
reivindicações....
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________


