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CANAL DE VOZ
Campanha salarial 2009/2010

Brasil Center oferece uma 
mer-re-ca. Agora é hora

de dizer NÃO!
Nesta terça-feira 

(24), o Sinttel fez a 
primeira negociação  
com a Brasil Center. A 
proposta da empresa 
é muito ruim para os 
trabalhadores. Nada do 
que pedimos foi aceito 
na íntegra. Na maioria 
das reivindicações, a 
empresa ofereceu a 

metade do que necessi-
tamos para começar a 
ter uma vida digna, ou 
seja, uma merrequinha. 

Resistir é preciso
Se é verdade que o 

setor de call center não 
vive essa crise e que a 
rotatividade ultrapas-
sa os 30% de toda a 
mão- de-obra contra-

tada, então cabe a nós 
recusar essa proposta 
vergonhosa (veja no 
verso desse boletim). 

Precisamos recupe-
rar o poder de compra 
dos salários e de ter 
um tíquete decente. 
Basta de tíquete coxi-
nha! Basta de piso infe-
rior ao salário mínimo!

Assembléia nesta xxxxx-feira (xx), às xxx horas. 
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Brasil Center não quer nem 
pagar a diferença salarial
de fevereiro e março/09

Piso de R$ 485,00, tíquete de R$ 4,61 e auxílio creche de R$ 
278,17. E nada para repor o que deixamos de receber em fevereiro 

e março, quando o piso foi MENOR que o salário mínimo

A lei diz que ne-
nhum trabalhador 
pode ganhar menos 
que o salário mínimo. 
Está na lei, mas a Bra-
sil Center não cumpre, 
tomando a jornada de 
6 horas para justificar o 
abuso e o desrespeito. 

A empresa quer 
lucrar em cima do sa-
lário dos empregados. 
Isso é desumano para 
uma empresa que diz 
ter responsabilidade 
social. 
Proposta medíocre

O Sinttel convoca 
os trabalhadores da 
Brasil Center a recusar  
a proposta de acordo 
coletivo 2009/2010. Não 
podemos aceitar isso.

À esquerda, os diretores do Sinttel: Rita Dalmasio, Nilson 
Hoffmann e Wilson Leão (costas). À direita, representantes da 

empresa: Olga Saibel, Miguel Oliveira e José Froes

Vá a assembléia e mostre a 
força que trabalhadores têm

Dia tal, hora tal, pró-
ximo à empresa, vamos 
nos reunir para dizer, 
mais uma vez, o que 
queremos para a Brasil 
Center.

E não é esse piso e 
nem esse reajuste mer-
reca que merecemo.
Vamos dizer juntos um 
NÃO BEM GRANDE à 
Brasil Center.


