CANAL DE VOZ

Rádio Táxi
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Sinttel convoca
assembleia
O Sinttel convoca
assembleia com as
empregadas da Rádio
Táxi para apreciação
e votação da proposta
negociada com a empresa para renovação
do Acordo Coletivo de
Trabalho 2013/2014.

Negociação
muito dura

Apesar da insistência
em avançar nos itens da
pauta, a empresa só oferece 7% de
reajuste nos salários, o que reconhecemos é muito pouco.
O Sinttel também pediu que a empresa reajustasse o auxílio alimentação do pessoal administrativo para o
valor de R$ 10,00 por dia trabalhado,
que já é pouco, se compararmos
com o dos trabalhadores prestadores
de serviço das operadoras de telefonia. Hoje, o valor de R$ 6,37 que elas
recebem não dá nem pra comprar
um Prato Feito (PF).
A empresa diz que não pode pagar
mais do que já paga e alega que tem

Dia 19/04/2013,
sexta feira,
às 15 horas.
muitas dívidas, é irredutível e não
demonstra nenhuma sensibilidade
para com as suas empregadas.

Salários baixos

Os salários praticados na empresa
estão defasados, uma vez que o salário mínimo vem recebendo reajustes
maiores, devido à política implantada
pelo governo federal. Com isso, o
salário das telefonistas operadoras vai
se aproximando do salário mínimo
ao invés de ter o merecido reconhecimento, que é o que vem acontecendo
com a classe trabalhadora.
Além disso, o pessoal administrativo
que não recebe a produtividade, compromete o próprio salário para complementar a sua alimentação.
Participe da assembleia e venha
dar força nessa negociação. Vire -->

Veja como está a
proposta de acordo
O QUE FOI PEDIDO:

O QUE A EMPRESA
OFERECEU:

15%

7%

AUXILIO ALIMENTAÇÃO
6 horas

R$ 140,00

R$ 140,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO
8 horas

R$ 220,00

R$ 150,00

AUXILIO ALIMENTAÇÃO
no retorno das férias

R$ 140,00/R$ 220,00

Nada

1º de Dezembro

Não aceita

R$ 0,07(sete centavos) por
corrida após o corte em
10.000

R$ 0,04 (quatro centavos)
por corrida após o corte
em 10.000

REIVINDICAÇÕES
REAJUSTE SALARIAL

DATA BASE
PRODUTIVIDADE

Sem mobilização não há avanço
Acima você pode conhecer os
principais pontos negociados até
agora. Note que o Sinttel-ES foi para
a negociação e levou as reivindicações que colhemos na assembleia
em que reunimos os itens e os valores, percentuais que iríamos pedir.
Pelo que a empresa aceita conceder, os trabalhadores e trabalhadoras precisam se mobilizar, se unir
para mostrar força.
Um andorinha só não faz verão.

Vá a assembleia. É hora de decidir
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