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CANAL DE VOZ
Comissão de negociação 

rejeita proposta da Embratel

Itens da proposta da Embratel

Correção Salarial de 3,5% até R$ 5.000,00
R$ 175,00 Acima de R$ 5.000,00
Reajuste zero gerentes e diretores
Tíquete refeição R$ 16,30 (3,5%)
Tíquete alimentação R$ 148,00 (3,5%)
Auxílio Pré-escolar R$ 298,65 (3,5%)
Reembolso Mensal Educação Especial R$ 485,00 (3,5%)
Antecipação da 1ª parcela do 13º salário 08 de janeiro 2010

A empresa não quer dar nada 
de ganho real. Oferece 3,5% 

de reajuste para salários 
até R$ 5mil. Para salários 
maiores, acréscimo de R$ 
175,00. Já os gerentes e 

diretores nenhum tostão.

Nada de enrolação
Duas reuniões 

de negociação 
estão agenda-

das ainda para esta 
semana. Na quinta, 26, 
e sexta-feira, 27/11.  A 
Comissão Nacional já 
disse para a Embratel 
que não aceita enrola-
ção. Por isso, os traba-
lhadores precisam estar 
mobilizados para qual-
quer eventualidade. 

Entre os dias 30/11 
a  04/12, é possível que 
ocorram assembleias 
nos estados para avalia-
ção da nova proposta 
patronal. Além disso, há 
outros pontos da cam-
panha salarial, como 
tíquetes nas férias,  so-
breaviso, horas-extras, 
antecipação da data-
base, controle de frequ-
ência, entre outros, que 

ainda estão pendentes. 
A Embratel até agora 
nada disse! Portanto, os 
trabalhadores precisam 
estar preparados para 
lutar por um acordo 
melhor.  

Mobilização dos 
trabalhadores

É importante que 
o(a)s trabalhadore(a)s 
fiquem atento e acom-

panhem  todas as 
informações divul-
gadas pelo sindicato, 
pois este é o momen-
to de garantirmos 
novas conquistas. Não 
vamos abrir mão dos 
direitos já conquista-
dos, pois nossas rei-
vindicações são justas 
e bastante razoáveis. 
Juntos somos Fortes!!!
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A segunda 
reunião de 
negociação, 

em 19/11, encerrou 
sem avanços.  A 
Embratel  apresen-
tou à Comissão 
nova proposta, 
mas muito abaixo 

do que pedimos. 
A comissão de 
negociação sin-
dical disse Não! 
Vamos lutar pelo 

INPC integral, 
ganho real de 
10% , auxílio-cre-
che de R$ 450, 
auxílio- refeição 

de R$ 20, inclusi-
ve durante as fé-
rias, cesta básica 
de R$ 200, entre 
outros benefícios.


