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Depois de um bom tempo de 
espera realizou-se, nesta terça-
-feira dia 24 de junho, uma nova 
reunião com a BrasilCenter para 
tentar sair do impasse gerado 
pela rejeição, em assembleia, 
da proposta da empresa. Os/as 
empregados/as não aceitaram 

renovar  do Acordo Coletivo de Trabalho 
2014-2015 com o que a empresa ofereceu. 

A BrasilCenter disse que estava buscando 
uma solução diante da situação. Por isso, só 
agora, foi possível uma solução. 

Inicialmente, a empresa informava que 
estava já no limite daquilo que poderia ofe-
recer, em função da situação econômica e 
financeira atual. 

Do outro lado, a posição do SINTTEL-
-ES é que: se os trabalhadores rejeitaram 
a proposta, a BrasilCenter deveria buscar 
uma outra alternativa para que o Sindicato 
levasse às/aos trabalhadoras/es. Assim, a  as-
sembleia será dia 03/07, a partir das 11 horas. 

O lado da empresa
Uma das alternativas sugeridas pela em-

presa, seria redistribuir o que já tinha sido 

proposto, o que poderia significar diminuir 
para alguns o que fora apresentado.  Isso 
certamente geraria mais conflito do que 
solução. 

Ao final,  chegou-se a uma proposta que 
se não é a dos sonhos, garante um reajuste 
para o piso de 10,5%,  que é o salário dos 
REPs, a partir de 1º de julho.  

O outro lado da proposta
Esse índice (10,5%) é maior que a inflação 

do período, que foi de 5,62%, mesmo con-
siderando o piso atual. 

Comparando com o piso do Acordo ante-
rior, que era de R$ 700,00, o reajuste chega 
a 14,29%. 

Com os 10,5% de reajuste, o piso abrangerá 
mais de 80% dos/as trabalhadores /as da 
BrasilCenter. 

Para que este piso fosse possível e a em-
presa consiga absorver o reajuste,  ela pro-
põe que ele passe a vigorar a partir de 1º 
de julho.  

Assembleia Geral dia 03/07
Próxima quinta-feira, a partir das 11 horas e será feita da 

mesma maneira que a última assembleia, ou seja, através 
de votação secreta com urnas e cédulas de votação. A 

apuração será logo após o encerramento da votação que 
estamos prevendo para às 16:30 horas
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Contribuição da taxa de fortalecimento

Na assembleia 
realizada no 
dia 25 de fe-

vereiro de 2014, para a 
aprovação da pauta, foi 
aprovada uma contri-
buição de todos os/as 
trabalhadores/as da Bra-
silCenter, como forma de 
fazer frente aos gastos 
do Sindicato com a cam-
panha salarial e também 
para ajudar no fortaleci-
mento da entidade. 

A contribuição é de 3% do 
salário nominal, divididos em 
três parcelas de 1% que serão 

descontadas a partir do mês se-
guinte a data do fechamento do 
acordo. Ou seja, se for aprovado 
ainda este mês, os descontos 

serão realizados nos meses 
de julho, agosto e setembro. 

Cumprindo o que deter-
mina a legislação, aqueles 
que não concordarem com 
o desconto, deverão entre-
gar no Sindicato, uma carta 
informando da recusa do 
desconto. 

O prazo que foi aprova-
do nesta assembleia é de 
15 dias após a aceitação da 
proposta  em apreciação. 
Desta forma, se dia 03 de 

julho a assembleia aprovar a 
proposta, o prazo final é dia 
18/07/2014.

1. PISO SALARIAL de R$ 800,00 a partir de 1º de julho de 2014. Representa aumento de 
14,29% em relação ao piso anterior que  era de R$ 700;

2. REAJUSTE PARA OS DEMAIS SALÁRIOS de 100% do INPC (5,62%) retroativo a 1º de 
abril de 2014;

3. TÍQUETE-REFEIÇÃO dos funcionários de 6 HORAS passa para R$ 7,40 retroativo a 1º de 
abril de 2014.

4. TÍQUETE REFEIÇÃO dos funcionários de 8 HORAS passa para R$ 14,00 retroativo a 1º 
de abril de 2014.

5. AUXÍLIO-CRECHE no valor de R$ 400,00 retroativo a 1º de abril de 2014.

6. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL no valor de R$ 540,00 retroativo a 1º de abril de 2014

7. A empresa se comprometeu em pagar a quem tem diferenças salariais, créditos do tíquete 
alimentação e demais benefícios, junto com o pagamento do salário do mês de julho.

Proposta da BrasilCenter

Dia 03/07, a partir das 11 horas, tem votação 
da proposta da BrasilCenter para o Acordo 

Coletivo de Trabalho 2014/2015. 
PARTICIPE. Quem vota é quem decide. 
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