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Assembleia na Vivo abre 
negociação dos salários

Todos na 
assembleia. Força, 

a gente mostra junto em 
busca do aumento real

Todos na 
assembleia. Força, 

a gente mostra junto em 
busca do aumento real

Atenção para o dia e o horário
Dia 14/10

Às 14 horas
No auditório

Atenção para o dia e o horário
Dia 14/10

Às 17 horas
Sala Reunião - 3º andar

Chegou o momento de negociar 
com os patrões. Vamos nos prepa-
rar para conquistar aumentos reais 
no salário. 

O Sinttel convoca assembleia 
para dar início ao processo de nego-
ciação salarial visando fechar o acor-
do coletivo de trabalho (ACT). É ela 
que vai proteger os direitos e garantir 
os benefícios (sociais e econômicos 
e de saúde) dos trabalhadores pelos 
próximos 365 dias. 

É importante que todos compare-
çam para iniciar a Campanha Sala-
rial com coragem e mobilização. 

Precisamos construir a pauta 
com as nossas reivindicações: é o 
documento que será entregue pela 
Comissão Nacional dos trabalhado-
res aos negociadores da empresa. 

Voce tem alguma sugestão? 
Então, esperamos você na 

assembleia. Compareça e vamos 
fortalecer os nossos pedidos!
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O Sinttel convoca 
as trabalhadoras e 
os trabalhadores em 
telecominicações 
capixabas a lutarem 
para melhorar os 
salários e os ganhos 
indiretos, pelo traba-
lho que executam nas  
operadoras de telefo-
nia do ES. 

Precisamos de 
mobilização e atitu-
des para pressionar 
as empresas e  fazê-
las valorizar a mão de 
obra importante que elas têm.

A maioria das campanhas sa-
lariais das categorias que nego-
ciaram no primeiro semestre de 
2010 obtiveram ganhos acima 
de 2% de aumento real. Algu-
mas delas chegaram a levar 
mais de 4% de aumento real. 

É possível conquistar!
O segundo semestre de 2010 

começou melhor ainda. Duas 
grandes categorias - Metalúrgi-
cos e Petroleiros - conseguiram 
negociar acordos e convenções 
coletivas com índices nunca 

antes conquistados. Foram os 
maiores da história delas.

As montadoras deram 10,81% 
de reajuste e ainda um abano 
de R$ 2,2 mil. A assembléia dos 
metalúrgicos contou com 10 mil 
trabalhadores. 

Os petroleiros conquistaram 
9,36% de reajuste, mais R$ 6 mil 
reais de abono. Eles chegaram a 
fazer um dia de paralisação, no 
dia 3/09. 

Então pessoal, o sucesso da 
nossa campanha só depende de 
nós mesmos!
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tem acordo salarial
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