
Depois de um grande silên-
cia, finalmente o Seaces apre-
sentou uma proposta para os 
trabalhadores analisarem. 

O Sinttel-ES fez reunião de 
negociação com o Sindicato 
Patronal (Seaces) no dia 21 de 
junho e convoca os trabalhado-
res para discutir e avaliar:

A proposta das 
empresas

Piso salarial: R$ 1.015,00, retroa-
tivo à 1º de maio (data base)

Benefícios: tíquete e cesta bá-
sica reajustados de acordo com o 
INPC (6,31%).

Auxílio creche: Passa a valer 
20% do piso (de 4, 5 ou 6 horas) de 
quem recebe este beneficio.

Um avanço foi que o Sinttel con-
seguiu inserir no texto da proposta 

regras para entrega de atestados 
e ausências para ir ou levar filho 
ao médico entre outros que serão 
falados na assembleia.

Compareça para discutir 
e avaliar essa proposta. 
Não deixe que outros 
decidam por você. 
Sindicalize-se e fortaleça 
o Sinttel.
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CANAL DE VOZ
Telefonistas e operadores 
dos call centers Ciodes, 
Cesan, Ceturb e Bancos! 

Assembleias na 
terça, 05/07,
às 9 horas

e às 16 horas 
no auditório do 

Sinttel-ES
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