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CANAL DE VOZ
SO

LL
O NEGOCIAÇÕES SALARIAIS 2014

Participe. Não deixe que outros decidam por você!

 Sinttel convoca para 
apreciação da proposta 

de ACT 2014

A assembleia dia 07/02, sexta-feira, 
Às 14 e  às 15 horas

No auditório na empresa

A Sollo Brasil apresentou pro-
posta para renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho que vigorará 
em 2014. Além do Acordo Coletivo, 
o sindicato aproveitou para discutir 
com a empresa alguns problemas 
levantados por vários trabalhadores 
que procuraram o Sinttel, entre eles 
dificuldades para a entrega de ates-
tados médicos, escalas e jornada de 

trabalho, concessão de folgas, horas 
extras e banco de horas, descontos 
indevidos e entrega e assinatura da 
folha de ponto mensal.  A empresa 
se comprometeu em tratar todos os 
casos e tomar as medidas e os ajustes 
necessários, revendo, inclusive, algu-
mas orientações para que nenhum 
trabalhador seja prejudicado ou se 
sinta ameaçado em seus direitos. 

Sollo apresenta proposta 
de Acordo Coletivo

Participe da assembleia dia 07 de fevereiro, 
sexta-feira, às 14:00 e 15:00 horas

•	 Piso salarial: a partir de 1º de 
janeiro de 2014 reajustar o valor 
para R$ 750,00, representando um 
reajuste de 10,3% em relação ao 
piso anterior

•	 Reajuste dos salários: para os 
salários até R$ 1.000,00 reajuste 
de 10,3% e para os demais salários 
reajuste de 7%, a partir de 1º de 
janeiro de 2014;

•	 Auxilio alimentação/refeição:
Para jornada de 6 horas elevar o 
valor para R$ 7,50 representando 
reajuste de 17%;

Para jornada superior a 6 horas 
o reajuste será de 7%.

•	 Auxilio Creche: reajuste de 
10,64% passando o valor para R$ 
260,00 e ampliando a idade para 
36 meses.

•	 Além disso, a empresa assumiu 
compromisso com o sindicato 
para durante este ano discutir-
mos a implantação, para 2015, de 
pagamento de PPR (participação 
nos resultados) e adoção de paga-
mento de anuênio para todos os 
empregados da Sollo Brasil. 

Avaliaremos a seguinte 
proposta:

ASSEMBLEIA


