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CANAL DE VOZ CANAL DE VOZ
Brasil Center Brasil Center 

N
esta quinta-feira, dia 08 de 
abril, iniciamos na Brasil 
Center a Campanha Sala-
rial dos Trabalhadores em 

telecomunicação, 
Para começar com o pé direito 

é preciso que todos participem. O 
objetivo do encontro é discutir os 
pontos a serem reivindicados e apro-
var a pauta que será negociada com 
a direção da Brasil Center. 

Lembre! A pauta de reivindica-
ções é o primeiro passo para uma 
negociação que seja vantajosa para 
os trabalhadores. Se as assembleias 
forem participativas, com certeza, 
mostrará a nossa força. 

Por outro lado, todos sabem que o que for negociado agora, valerá até 
abril do ano que vem. O Acordo Coletivo vale por um ano. 

O Sinttel conta com a sua presença. Vamos à luta!!!

A assembleia tem o objetivo de discutir a pauta de reivindicações que 
será encaminhada aos patrões, visando a negociação do Acordo Coletivo 

2010/2011. Dia 08, quinta -feira, às 13, 14 e 15 horas, na antiga portaria social.
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Sinttel convoca assembleia Sinttel convoca assembleia

Assembleia Dia 
08/04,  5ª feira

Às 13,  14  e 15 
horas ,  Na antiga 
portaria social
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