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Assembleias discutirão 
melhorias salariais

O Sinttel-ES convoca os trabalhadores da GVT de Vitória para 
assembleia nesta segunda-feira (dia 16/07) às 8 horas e de 

Colatina e Linhares para assembleias nesses municípios na terça-
feira (dia 17/07), também às 8 horas 

Esperamos os trabalhadores da GVT para discutir reivindicações que 
serão encaminhadas à empresa.  Vamos negociar as cláusulas econômicas 
do Acordo Coletivo que está valendo até 2013. 

É importante que os trabalhadores participem das assembleias e dêem 
sugestões para o Sinttel. Vamos lutar para melhorar o salário que hoje é, 
vergonhosamente, pouco mais que um salário mínimo. Também buscar 
benefícios para todos esses trabalhadores.

Segunda-feira
dia 16/07 

Terça-feira
dia 17/07 

Vá a assembleia. Dê sua contribuição.

Vitória - 8h Colatina - 8 h Linhares - 8 h

 O que é Acordo Coletivo de Trabalho?
É um “contrato” que o Sindicato faz com a empresa estabelecendo ga-

rantias que devem ser estabelecidas e respeitadas. São regras que regem 
as relações de trabalho. No acordo coletivo ou ACT fica registrado os rea-
justes, os benefícios, as normas de segurança e saúde negociadas com a 
empresa. Ele vale por um ano, entre uma data base e outra. 

O que podemos reivindicar agora?
Reajustes e aumentos nos salários, principalmente nos pisos, no tíquete, 

no reembolso creche, etc. As conquistas, porém, dependem da mobilização 
da categoria. Quanto mais os trabalhadores estiverem juntos, maiores os 
ganhos

O quê e quanto pedir?
A primeira reivindicação é aumento real nos salários e a reposição da in-

flação do período. Por exemplo: hoje com R$ 100 não se consegue comprar 
os mesmos produtos que se comprava em julho de 2011. Essa perda é que 
chamamos de inflação. Nós usamos o índice do INPC do IBGE para calcu-
lar a reposição salarial, para recuperar o poder de compra dos salários. 

Aumento real é nossa reivindicação
Com a inflação girando em torno de 4 a 6% no ano, a grande luta da 

classe trabalhadora no Brasil é por aumento real. O Salário Mínimo, por 
exemplo, foi reajustado, em janeiro, em 14,13%, passando de R$ 545 para 
R$ 622. Um aumento de R$ 77. Ele recuperou a inflação que foi de 5,5% e 
ainda teve um aumento real. 

Portanto, os salários da categoria telefônica precisam ser valorizados, 
porque senão vão se igualando ao salário mínimo. E  não podemos deixar, 
que esse nivelamento aconteça.

O piso salarial na GVT é o pior praticado no setor, hoje, no ES. Os traba-
lhadores que atuam na instalação de acesso estão recebendo R$ 628,00, 
que é praticamente o salário mínimo. Assim, não dá! E ainda tem os alu-
gueis dos carros, o pagamento da produção, a participação nos lucros e 
resultados. 

Então, todos devem comparecer às assembleias para gente 
começar a luta unido. Os patrões detestam trabalhadores sindi-
calizados. Portanto, é hora de brigar junto.


