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E 

IMPORTANTE  
trabalhador da ORBIT 

 
         Como representante 
legal dos trabalhadores 
em telecomunicações da 
ORBIT, por decisão da 
Justiça, o Sinttel-DF 
conclama à categoria 
para lutar por seus 
direitos trabalhistas e 
melhores condições de 
trabalho na empresa. 
         É importante dizer que os direitos 
dos trabalhadores foram garantidos 
pela Justiça, mas é preciso que os 
companheiros se juntem ao seu 
sindicato para pressionar a empresa a 
cumprir a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2015, celebrada entre o 

Sinttel-DF e SINDIMEST. 
Outras empresas já 
aderiram à Convenção, 
mas ORBIT ainda não. 
Para conhecimento de 
seus direitos, solicitamos 
aos trabalhadores que 
leiam com atenção 
no verso do boletim os 

principais pontos da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2015. 

     Finalmente, pedimos aos 
companheiros que fiquem atentos às 
convocações do Sinttel-DF, pois 
somente a nossa união e mobilização é 
capaz de melhorar as condições de 
trabalho praticadas na empresa.  

 
Campanha salarial 2015/2016 dos trabalhadores da ORBIT 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 
 
 
 

http://www.sinttel.org.br/


Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal – Sinttel-DF 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – SINTTEL/DF- SINDIMEST 

- Reajuste salarial de 8,54% a partir de 1º de maio de 2015; 
- Pagamento de hora extra de segunda a sábado com acréscimo de 50% e 
domingos e feriados com acréscimo de 100%;  
- Pagamento de adicional por tempo de trabalho (anuênio) de 1% por ano 
trabalhado na empresa; 

- O salário de técnico é de R$ 991,61 
- Pagamento de periculosidade (30% DO SALÁRIO); 
- Pagamento de PPR no valor de R$ 950,00 em duas parcelas; 
- Tíquete alimentação: 
 . 22 tíquetes mensais no valor de R$ 15,00 cada; 
 . 06 tíquetes de cesta básica no valor de R$ 15,00 cada;  
 . 03 tíquetes de café da manhã no valor de R$ 15,00 cada; 
 . 01 tíquete para quem trabalhar mais de 2 horas extra no valor de R$ 
15,00; 
 . 04 tíquetes no valor de R$ 15,00 para empregado que tiver filho 
excepcional; 
 . Fornecimento de tíquete integral no período de férias; 
 . Fornecimento de tíquete durante a licença gestante; 
. Fornecimento de tíquete por um período de até 90 dias para quem estiver                  
afastado por auxílio doença ou por acidente de trabalho;   
- Plano de saúde; 
- Seguro de vida em grupo contratado pela empresa; 
- Veículo locado no valor de R$ 980,00; 
- Auxílio condutor para quem dirige veículo da empresa no valor de R$ 
230,10 
- Condutor autorizado no valor de R$ 153,53 para moto, R$ 230,10 para 
veículos leves e R$ 327,79 para caminhão; 
- Fornecimento gratuito pela empresa de uniforme (calça, camisa, 
camiseta, bota, etc);  
- Homologação com tempo igual ou superior a seis meses no Sinttel DF. 

 
 
 
 


