
Campanha Salarial 2018/2019

BrasilCenter apresenta 
proposta. Hora de avaliar! 
Depois de quase 3 meses, empresa 
propõe reajuste de 1,7% para o piso 
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CANAL DE VOZ

O SINTTEL convoca os trabalha-
dores da BrasilCenter para participarem da 
assembleia de avaliação da proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019. 

Desde o dia 22 de maio, quando a maioria 
dos seus empregados recusou a proposta de 
reajuste salarial (1,56%) os trabalhadores es-
peravam uma contraproposta que melhoras-
se os índices de reajuste 
salarial e nos benefícios. 

Somente no final de 
julho a BrasilCenter voltou 
a se reunir com o SINDI-
CATO objetivando apre-
sentar uma nova proposta 
para atender às necessida-
des dos empregados. 

Os representantes da empresa na prática 
reapresentaram a proposta que a categoria 
já recusou na assembleia do dia 22 de maio. 
Porém,  aumentaram de 1,56% para 1,7% 
o reajuste para o Piso Salarial do Serviço 
Especializado.  

Diferentemente dos demais salários 
contemplados, na proposta anterior, com 
reajuste a partir de 1º de abril,  o Piso 
Salarial do Serviço Especializado seria 
reajustado a  partir de 1º de Agosto. 

RESUMINDO:
A) A empresa mantém a 

proposta anterior para os 
demais salários e benefí-
cios;

B) Aumenta de 1,56% 
para 1,7% o piso para ser-
viço especializado, agora 
em agosto/2018.  

Participe da Assembleia
Como aconteceu em maio, a partir das 

11 horas desta 4ª feira, dia 15 de Agosto, 
haverá votação secreta na portaria da 
empresa. 

A proposta da BrasilCenter para o Acor-
do Coletivo de Trabalho 2018/2019 está 
no verso desse boletim e deve ser analisa-
das por todos. A apuração dos votos será 
feita no final da tarde.

Nova Assembleia 
Dia 15/08, 4ª feira, 

a partir das 11 
horas em frente à 

empresa
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Assembleia 
Dia 15/08/2018

A partir das 
11horas
ONDE?

Em frente à 
portaria da 

BrasilCenter

Na assembleia realizada no dia 19 
de março de 2018, para a aprovação 
da pauta, foi aprovada uma contri-
buição de todos/as os/as trabalha-
dores/as da BrasilCenter, como forma 
de fazer frente aos gastos do Sindica-
to com a campanha salarial e tam-
bém para ajudar no fortalecimento 
da entidade.

A contribuição é de 3% do salário 
nominal, divididos em três parcelas 
de 1% descontadas a partir do mês 

seguinte a data do fechamento do 
acordo (Set/Out/Nov).

Aqueles que não concordarem 
com o desconto, deverão entregar 
no Sindicato, uma carta informando 
da recusa do desconto.

O prazo que foi aprovado nesta 
assembleia é de 15 dias após acei-
tação da proposta em apreciação. 
Desta forma, se assembleia apro-
var a proposta, o prazo final é dia 
31/08/2018.

Contribua para o fortalecimento do SINTTEL

Proposta da BrasilCenter para o Acordo Coletivo de Trabalho 
Piso salarial: R$ 954,00 (Jan/2018)
Reajuste demais salários: 1,56% em 1º de 
abril/2018 
Piso Salarial Serviço Especializado: Rea-
juste de 1,7%, em Agosto/2018
Auxílio Alimentação: Reajuste de 1,7% em 
1º de abril/2018: 

6 horas diárias: R$ 9,47
7:12 horas diárias: R$ 13,53
8 horas diárias:  Reajuste de 1,56%

Auxílio Creche: Reajuste de 1,56% passan-
do para R$ 506,21 em 1º de abril/2018
Auxílio Educação Especial: sem reajuste

Avanços - cláusulas novas
RECONHECIMENTO DE DEPENDENTES
Inclusão do reconhecimento de dependen-

tes (filhos e conjuges) de casais em união 
estável, inclusive com relação homo afeti-
va, mediante apresentação de documento 
comprobatório e nas formas da lei.

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Inclusão de Cláusula de ausências justifica-
das de 1 dia para empregadas vítimas de 
violência doméstica, desde que devidamen-
te comprovado através de boletim de ocor-
rência emitido pela entidade policial.

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO 
ACORDO

As diferenças de salários e benefícios de 
abril até agora serão pagas na folha de 
Agosto se a assembleia aceitar as propostas. 

Negociações do teleatendimento no BRASIL
O SINTTEL entende que o Grupo Claro  é o 

segundo grupo de telefonia que mais lucra no 
Brasil e poderia melhorar a proposta acima. 
Mas, é importante que todos saibam como 
está se dando a negociação dos acordos cole-
tivos do Setor de  Teleatendimento em nível 

nacional.  
O piso salarial é de R$ 937,00 e o reajuste 

é de 1,56%  para outros salários e benefícios,  
mas só em Janeiro de 2019. 

Para compensar 2018 sem reajuste, as em-
presas ofereceram abono de 150 reais.


