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Pauta aprovada. 

Começa efetivamente a Campanha Salarial 2016  

dos trabalhadores da empresa TEL Telemática. 
 

 

O SINTTEL-DF informa que os trabalhadores da empresa TEL, 

estiveram reunidos em Assembleia no dia 31 de março, e aprovaram sua 

Pauta de Reivindicações referente à Campanha Salarial 2016 (data-base 1º 

Maio). A Pauta já foi formalizada à empresa e servirá de ponto de partida 

das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho.               

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 da 
empresa TEL Telemática. 

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

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


Pauta de Reivindicações 2016/2017  
dos trabalhadores da TEL Telemática.    

(Aprovada em Assembleia Geral realizada no dia 31 de março de 2016.)   
 

 

1. Piso Salarial de R$ 1.112,00; 

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

Ganho Real); 

3. Reajuste no Auxílio Alimentação (VR) / (VA) para R$ 27,50 (vinte e sete reais e 

cinquenta centavos) LINEAR, (total de 30 Vales Alimentação); 

4. Pagamento do Auxílio Alimentação integralmente nos casos de afastamento por 

acidente de trabalho; 

5. Auxilio Creche de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para homens e 

mulheres;  

6. Melhoria e ampliação nos Planos de Saúde (Cobertura, Rede Credenciada, 

Qualidade e outros); 

7. Para os Demais Benefícios, reajuste de 15%; 

8. Implantação de Anuênio; 

9. Extensão da Licença Maternidade para 180 dias; 

10. Implantação do Vale Cultura; 

11. Fornecimento de Cesta Básica equivalente a R$ 250,00 nas férias; 

12. Extensão de 03 dias por semestre para acompanhamento de filhos menores de 

14 anos em escola, hospital e também aos PNEs; 

13. Implantação de um Plano de Participação nos Resultados; 

14. Pagamentos do VT em espécie; 

15. Extensão do parcelamento de férias a todos; 

16. Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2015/2016. 

 


