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Campanha Salarial 2010/2011  
Call center Dacasa

Sinttel convoca trabalhadores a lutar por melhores 
salários, benefícios e condições de trabalho

Está chegando a data base, o 
momento em que o Acordo Coletivo 
de Trabalho, assinado no ano de 
2009, deve ser renovado. 

A esse momento chamamos de 
campanha salarial. É quando as 
empresas fazem a reposição do ín-
dice de inflação acumulada durante 
o ano. No nosso 
caso, pelo INPC do 
IBGE. O acumula-
do de nov/2009 a 
set/2010 é de 4,68%.

 Também é a hora 
de  discutirmos o 
aumento salarial e 
os benefícios como: 
tíquete alimenta-
ção, cesta básica, auxílios creche, 
escola, valor das horas extras, plano 
de saúde e muitas outras garantias 
que o Acordo Coletivo pode estabe-
lecer. 

Antes de negociar com as em-

presas, o Sinttel envia uma pauta 
contendo os desejos e os anseios 
dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Fazer a pauta contendo
os pedidos

Na Dacasa são poucos os 
trabalhadores que se envolvem 
com as discussões do que vai ser 

pedido, reivindicado. 
Mas isso não quer dizer 
que a maioria não quer 
aumento real. Ao con-
trário, os trabalhadores 
e trabalhadoras do call 
center desejam que me-
lhorem a remuneração 
e os benefícios. 

Pesquisa
O Sinttel quer saber o que vamos 

reivindicar para a Dacasa. Por isso 
é importante que você responda a 
Pesquisa no verso desse boletim.  

Nossa pauta só será boa se to-
dos contribuírem com sugestões.

Para negociar um bom Acordo 
Coletivo, o Sinttel precisa saber:

Você está satisfeito com o seu tra-
balho?

 Sim         Não
 
Você está satisfeito com a jornada de 
trabalho?

 Sim         Não

E o tempo do intervalo para alimen-
tação é satisfatório?

 Sim         Não
 
O valor do tíquete é suficiente para 
você se alimentar?

 Sim         Não
 
Se sua resposta foi NÃO, responda, 
usando o bom senso, de quanto deve-
ria ser o valor do tíquete?
R$ ______________________

Responda à pesquisa. Ajude o Sindicato 
a construir a pauta de reivindicações

O ambiente de trabalho é:
Agradável?

 Sim         Não

Confortável?

 Sim         Não

Iluminado?

 Sim         Não

Você sente que seu corpo está sof-
rendo devido às condições do seu 
ambiente de trabalho?

 Sim         Não

Você já se afastou por causa de 
doença ocupacional?

 Sim         Não
A chefia é muito exigente? A co-
brança é excessiva?

 Sim         Não

Após  responder coloque na urna. Ajude o Sinttel a lutar por você!

Escreva outras sugestões que você queira que conste na pauta de 
reivindicações que será encaminhada à Dacasa
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________


