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Ano	XXXII	-	Nº	038	–	Brasília,	29	de	FEVEREIRO	de	2016	–		www.sinttel.org.br	
Pauta	aprovada.	

Começa	efetivamente	a	Campanha	Salarial	2016	dos	trabalhadores	das	
empresas	BS	SERVICE	e	AC	SERVIÇOS.	

	
	

O	SINTTEL-DF	informa	que	os	trabalhadores	das	empresas	BS	SERVICE	e	
AC	SERVIÇOS,	prestadores	de	serviço	da	B.B.	Tecnologia,	estiveram	reunidos	em	
Assembleia	 no	 dia	 26	 de	 fevereiro,	 e	 aprovaram	 sua	 Pauta	 de	Reivindicações	
referente	 à	 Campanha	 Salarial	 2016	 (data-base	 1º	 abril).	 A	 Pauta	 já	 foi	
formalizada	 às	 empresas	 e	 servirá	 de	 ponto	 de	 partida	 das	 negociações	 do	
Acordo	Coletivo	de	Trabalho.	

	

		 Aproveitamos	 a	 oportunidade	 para	 destacar	 a	 PARTICIPAÇÃO	 EM	
MASSA	dos	companheiros	na	assembleia,	demonstrando	grande	maturidade,	
poder	 de	 organização	 e,	 principalmente,	 disposição	 para	 a	mobilização	 em	
torno	de	nossa	campanha	salarial.	
																				

O	Sinttel-DF	espera	que	as	negociações	comecem	o	mais	breve	possível	e	
que	 ocorram	 de	 forma	 tranquila,	 produzindo	 os	 resultados	 esperados	 pela	
categoria,	uma	vez	que	as	nossas	reivindicações	são	justas	e	bastante	razoáveis.	
	

											De	 qualquer	 modo,	 como	 todos	 os	 anos,	
reforçamos	 a	 importância	 da	 participação	 efetiva	 dos	
trabalhadores	 na	 campanha	 salarial,	 pois	 ela	 será	
decisiva	 para	 melhorarmos	 e	 ampliarmos	 nossas	
conquistas.	Fiquem	atentos	aos	próximos	informativos!	

	
	

	

Confira	no	verso	do	informativo	a	Pauta	de	Reivindicações	2016.	
	

Campanha	Salarial	2016	dos	trabalhadores	das	empresas	
BS	SERVICE	e	AC	SERVIÇOS.	



No	mundo	do	trabalho	nada	se	concede,	tudo	se	conquista.	
Pauta de Reivindicações 2016/2017 dos trabalhadores das empresas 

BS SERVICES e AC SERVIÇOS.    
(Aprovada em Assembleia Geral realizada no dia 26 de fevereiro de 2016.)   

 

 

1. Piso Salarial de R$ 1.100,00; 

2. Reajuste Salarial Linear de 15% (composto pela reposição da inflação (INPC) + Ganho Real); 

3. Reajuste no Auxílio Alimentação (VR) para R$ 25,00 (vinte e cinco reais) linear, sem a 

participação do trabalhador; 

4. Redução da participação do empregado para inclusão de dependentes no Plano de Saúde para, 

no máximo, 3% do salário por dependente; 

5. Melhoria na qualidade do Plano de Saúde quanto a Rede Credenciada e Cobertura; 

6. Possibilidade de inclusão de ascendentes (Pai e Mãe) no Plano de Saúde; 

7. Auxilio Creche de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);  

8. Cesta Básica de R$ 200,00 (duzentos reais); 
9. Para os Demais Benefícios, reajuste de 15% (conforme item 2.); 

10. Melhoria/manutenção de Infraestrutura e Condições de Trabalho conforme previsto no ANEXO 

II da NR-17 (máquina de café, garrafas térmicas, bebedouros, micro-ondas, ar-condicionado, 

iluminação, computadores, mobiliários, limpeza, sala de descanso, etc.)  

11. Troca periódica dos Handsets; 

12. Implantação do Ticket Cultura - O objetivo é garantir meios de acesso e participação nas diversas 

atividades culturais desenvolvidas no Brasil; 

13. Garantia do Registro do Ponto assim que o operador adentre as dependências da empresa, 

evitando descontos pela falta de pa’s para o referido registro; 

14. Volta do Revezamento na Jornada dos Sábados para os operadores; 

15. Reforma da Sala de Descanso; 

16. Contratação imediata de Novos Operadores com vistas a redução do transbordo que vem 

sobrecarregando diariamente os trabalhadores; 

17. Liberação de Estacionamento do Edifício para os turnos da noite, madrugada e finais de 

semana; 

18. Extensão do horário de funcionamento da Lanchonete até as 22 horas; 

19. Garantia de Ginastica Laboral para todos os trabalhadores, independente das filas de 

atendimento; 

20. Volta do pagamento da gratificação de 7,5% para a célula APE2; 

21. Pagamento de gratificação por produtividade para todos os trabalhadores independente da 

célula e do produto alocado; 

22. Troca do prestador de serviço da Lanchonete; 

23. Pagamento da Bonificação por participação da Ginástica Laboral com periodicidade mensal; 

24. Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2016/2017.	


