
Informativo oficial do Sinttel-ES nº 746- www.sinttel-es.org.br - 12/02/2014

Informativo oficial do Sinttel-ES nº 746- www.sinttel-es.org.br - 12/02/2014

CANAL DE VOZ
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Tá
xi NEGOCIAÇÕES SALARIAIS 2014

 Sinttel convida para 
Assembleia de discussão 
da pauta do ACT 2014

A assembleia dia 14/02, sexta-feira, 
Às 15 horas, na empresa

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

ASSEMBLEIA

Uma das coisas 
que precisamos é 

melhorar o tíquete

Vamos dar início ao pro-
cesso que visa renovar o 

Acordo Coletivo de Trabalho com 
a Rádio Táxi.

 Para isso, o primeiro passo é 
a Assembleia que vai aprovar a 
pauta a ser entregue aos patrões. 
A pauta é um instrumento que 
contém as nossas reivindicações 
e manda um recado para a em-
presa sobre aquilo que os traba-
lhadores entendem ser o justo 
e necessário para terem uma 
condição de vida e trabalho me-
lhor.  Lembramos que o acordo 
coletivo tem validade de 1 ano. 

Para conquistar aumentos 
de salários, reajustar o valor do 
tíquete alimentação,  cesta básica 
e outros benefícios é muito im-
portante que os/as empregados/
as, participem da assembleia. 

Afinal, precisamos avançar 
muito ainda para termos um 
acordo que de fato contemple 
as reais necessidades de todos. 
Somente com muita luta e par-
ticipação poderemos alcançar 
estas conquistas e termos um 
bom resultado nas negociações.

Então você trabalhador e 
trabalhadora da Rádio Táxi com-
pareçam para que, juntos, possa-
mos construir uma pauta repre-
sentativa dos anseios de todos. 

Nós temos uma grande insa-
tisfação dos empregados admi-
nistrativos que tem carga horário 
de 8 horas e o tíquete que rece-
bem é baixo e não dá para pagar 
uma alimentação de qualidade. 

Tudo isso precisa ser discutido, 
pois o Sinttel-ES pode apresentar 
uma alternativa de compense 
perdas e minimize os problemas.

Campanha Salarial 
começa na Rádio Táxi


