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 Sinttel convida para 
Assembleia de discussão 
da pauta do ACT 2014

Dia 25 de fevereiro, 
às 12:00 horas 
e a segunda 
sessão a partir 
das 14:30 horas, 
no Cerimonial 
Tozzatto, situado 
na Av. Saturnino de 
Freitas Mauro, nº 50 
Praia de Itaparica,  
próximo à BC.

Vamos todos para a
assembleia.

Sem participação não
poderemos enfrentar

os patrões!

Vamos

 

tratar

 

dossalários, do

 

tíquete, do

 

plano

 

de

 

saúde, dos auxílio creche eescola.

TOMARA que 
a gente NÃO 

FIQUE falando
sozinhos!
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Participe da assembleia dia 25 de fevereiro, 
Terça-feira, às 12 e 14:30 horas

Cerimonial Tozzatto, situado na Av. Saturnino de Freitas  
Mauro, nº 50 Praia de Itaparica, próximo à BrasilCenter

V
amos dar início ao pro-
cesso que visa renovar o 
Acordo Coletivo de Tra-
balho com a BrasilCenter.

 Para isso, o primeiro passo é a 
Assembleia que vai aprovar a pau-
ta a ser entregue à empresa.

A pauta é um instrumento que 
contém as nossas reivindicações 
e manda um recado sobre aquilo 
que os trabalhadores entendem 
ser o justo e necessário para terem 
uma condição de vida e trabalho 
melhor.  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 importante que 
os/as empregados/as, participem 
da assembleia. 

Afinal, precisamos avançar mui-
to ainda para termos um acordo 
que de fato contemple as reais 
necessidades de todos. Somente 
com muita luta e participação po-
deremos alcançar estes benefícios 
e termos um bom resultado nas 
negociações.

Então você trabalhador e traba-
lhadora da BrasilCenter compare-
çam para que, juntos, possamos 
construir uma pauta representati-
va dos anseios de todos. 

Nós temos uma grande insatis-
fação dos empregados quanto ao 
salário, as pausas, a grande rotati-
vidade de trabalhadores/as. 

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

Campanha Salarial 
2014 na BrasilCenter
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