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com os trabalhadores da 

Dacasa/Promov no dia 15/12
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Empresa fez uma proposta de reajuste salarial e 
outros benefícios visando a renovação do Acordo 

Coletivo 2011/2012. O Sinttel quer que os 
trabalhadores avaliem. 

A assembleia será realizada no dia 15/12, 
em duas sessões: uma às 13h e outra às 
14h30,na sala de reuniões do call center
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Depois de algumas reuni-
ões e muita discussão, 
os patrões chegaram a 

uma proposta que o Sinttel quer 
apresentar para os trabalhadores 
da Dacasa/Promov. 

A proposta é a seguinte:
Reajuste Salarial: 
Piso = 9,5%, R$ 657,00
Demais salários 8%. 
Os reajustes repõem a inflação do 
período, que foi de 6,66% segundo 
o INPC, e os salários poderão rece-
ber aumento real, caso a categoria 
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aceite a proposta.
Tíquete alimentação: 
A empresa manteve o valor em R$ 
10,00 (diário);
Auxílio Creche: 
Houve um reajuste. A valor sobe 
para R$ 181,66 e beneficia os filhos 
até 6 anos de idade.
Licença adotante: 120 dias. Essa é 
uma cláusula nova, uma conquista 
no Acordo Coletivo. 
Assédio moral:
A empresa firmou compromisso de 
coibir a prática no local de trabalho.
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