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CANAL DE VOZ
Chegou a hora de nossa Campanha Salarial:

Assembléia para definição de 
pauta será nesta quarta-feira, 29

Nesta quarta-feira, 
29, você, trabalhador e 
trabalhadora da Sollo 
e WA, tem um com-
promisso importante. 
Chegou o momento de 
discutir e aprovar a pauta 
de reivindicações a ser 
enviada às empresas 
para o fechamento de 
um bom  Acordo Coletivo 
2009/2010. Para facilitar 
a participação de todos, 
o Sinttel/ES realizará 
assembléia, no auditório 
da empresa, em dois 
horários:  às 14 horas e,  
a outra, às 15 horas.

Se você é do turno da 
tarde, chegue mais cedo  
e participe da assembléia 
das 14 horas. Se você 
é da turma da manhã, 
a assembléia será no 
final do expediente, às 
15 horas. A data base é 
1° de agosto, portanto é 
hora de discutir salários e 

Sollo e WA

outros benefícios. Vamos 
preparar uma pauta de 
reivindicações que aten-
da nossos interesses   

A Campanha Salarial 
é um momento especial. 
É nesta hora que temos 
condições de corrigirmos 
todas as distorções, erros, 

exploração que sofremos. 
É nesse momento que, 
unidos, vamos buscar 
uma nova relação com 
a empresa, onde deve 
imperar o respeito mú-
tuo e o atendimento das 
reivindicações.

Data: 29/07 (quarta-feria)

Horário: às 14h (assembléia da 1ª turma) e 
às 15h (assembléia da 2ª turma)

Local: auditório
da Sollo (Rua
Jair Etienne
Dessaune,
93 - Bento
Ferreira,
Vitória/ES)

Anote aí na sua agenda
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