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O Sinttel convoca os trabalhadores na 
Brasil Center a participarem das assem-
bleias de avaliação da Campanha Salarial 
2010/2011. A empresa e o Sindicato che-
garam a uma proposta e agora é preciso 

que todos votem e decidam. 
Lembre-se que os reajustes e benefí-

cios do Acordo Coletivo de Trabalho  (ACT)
valem por um ano inteiro. Portanto, sua 
participação é fundamental. 

É hora de avaliar a 
proposta da Brasil Center

Na quarta-feira, 05/05, das 13 às 16 horas, os trabalhadores 
da Brasil Center poderão decidir se aceitam o que a empresa 
negociou com o Sinttel. A votação será na porta da empresa, 

o que facilitará a participação de todos.

Proposta negociada com a Brasil Center 
para a renovação do ACT 2010-2011

 
1 – Piso salarial corrigido pelo INPC (5,3 %) passando para R$ 526,50
2 – Reajuste para os demais salários acima do piso com exceção  

dos gerentes: 4,6%
3 – Auxílio creche passa para R$ 292.91 – reajuste de 5,3% 
4 – Auxílio para educação especial passa para R$ 438,41 – reajuste de 5,3%
4 – Tíquete alimentação para jornada de 6 horas: R$ 5,00 – reajuste de 6,38%
5 – Tíquete alimentação para jornada superior a 6 horas: R$ 10,75 – reajuste 

de 5,3%
6 – Além disso, incluímos clausula que garante o reajuste quando o salário 

mínimo ultrapassar o valor do piso. Neste caso se a partir de 1º de janeiro 
de 2011, o salário mínimo ultrapassar o valor do piso este será corrigido 
automaticamente.

7–  Ficou também acordado que o piso salarial para os empregados que 
estiverem no período de experiência legal, 90 dias, será de R$ 510,00.
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Sindicato é unico parceiro 
dos trabalhadores. 

Então ajude a fortalecê-lo!
A Contribuição Assistencial, uma 

das fontes de recursos do sin-
dicato está prevista no artigo 
8° da Constituição Federal 
e 513 da CLT. O objetivo da 
cobrança é o custeio das 
atividades do sindicato, 
seja com ações da cam-
panha salarial ou manu-
tenção da própria entidade.  
Por isso, é importante que 
você ajude!  

Conforme aprovado na assem-
bléia do dia 08/04/2010, a contri-
buição assistencial será de 2% 
do salário e será paga em duas 
parcelas, sendo a primeira no mês 
de maio e a segunda no mês de 
junho. Ou seja, 1% em cada mês. 
O trabalhador que não concordar 
com o desconto terá até o dia 14 de 
maio de 2010 para se manifestar. 
Para isso, deve assinar um termo 
de oposição que pode ser obtido no 
próprio sindicato ou, se preferir, pre-
parar documento de próprio punho. 
É imprescindível que o termo de 
oposição seja entregue diretamente 
na sede do sindicato devidamente 
assinado pelo trabalhador. 

 
Conforme 

aprovado em 
assembléia realizada 

no dia 08/04/2010, haverá a 
contribuição assistencial, 
de 2% que será paga em duas 
parcelas sendo a primeira 

no mês de maio e a 
segunda no mês de 

junho.  

Lembre-se que o sindicato não 
aceita cartinhas-cópias, distri-
buídas pelas chefias. Se as cor-
respondências tiverem o mesmo 
conteúdo, mesmo que manuscri-
tas, o Sindicato tem o direito de 
não aceitá-las.
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