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Pauta aprovada 
 

Em assembleia geral realizada no dia 21 de novembro, os trabalhadores 
da ABR TELECOM aprovaram a pauta de reinvindicações que servirá de 
base para as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017. O 
SINTTEL-DF já enviou o documento à empresa e espera que as negociações 
comecem o quanto antes. 

 O Sinttel-DF também tem a expectativa de que as negociações este ano 
transcorram de forma tranquila e construtiva produzindo os resultados 
esperados pela categoria, uma vez que as nossas reivindicações são justas 
e bastante razoáveis.  

Aproveitamos a oportunidade para reforçar, como de costume, a 
importância da participação dos trabalhadores nas assembleias e 
convocações do sindicato, pois serão nesses momentos que estarão sendo 
decididos, de maneira transparente e democrática, os rumos da Campanha 
Salarial.  Lembrando sempre que, em se tratando da nossa data-base, todo 
empenho é válido na busca por melhores salários e condições dignas de 
trabalho. Fiquem atentos aos próximos boletins. Confira no verso um 
resumo da Pauta de Reinvindicações. 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL/DF 
 

Pauta de Reivindicações dos trabalhadores da ABR 
Telecom ACT 2016/2017. 

1. Reajuste Salarial composto pelo INPC +2% de ganho real para todos (as) 
funcionários (as), independente de cargo/salários; 
2. Reajuste do vale alimentação/refeição para R$34,00, com coparticipação do (da) 
funcionário (a) de R$1,00 ao mês; 
3. Reajuste do Auxilio Creche e auxílio babá pelo INPC;  
4. Reajuste do Auxilio PNE/PCD pelo INPC;   
5. Mudança na coparticipação na tabela de desconto de 10% para 5%, 20% para 
10%, para funcionários (as) e dependentes no plano de saúde/odontológico; 
6. Implementação do auxílio medicamento; 
7. Aumento para 8% na contribuição paritária para a previdência complementar; 
8.       Fornecimento de vale transporte com coparticipação de 3% para todos os (as) 
funcionários (as) independente de salário; 
9.      Direito a um dia de folga quando do aniversário do (a) funcionário (a); 
10.   Extensão do auxílio funeral para ascendentes; 
11.   Abono das folgas dos dias pontes (assim entendidos aqueles que caem antes ou 
depois dos feriados),   
12.    Empréstimo de férias de um salário nominal do (a) funcionário (a) em 10 vezes 
sem juros (opcional);   
13.    Aumento do abono férias de 1/3 para 1/2;  
14.    5 (cinco) dias úteis e consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil após a 
data do casamento;  
15.    Fica dispensado (a) do cumprimento do aviso prévio e o empregador de seu 
pagamento, no pedido de demissão, bastando o (a) funcionário (a) apresentar 
declaração de emprego da nova empresa à ABRTELECOM; 
16.    Manutenção das Demais Cláusulas do ACT 2015/2016.  
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