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Trabalhadores aprovam a proposta de
Convenção Coletiva de Trabalho 2017
A conquista é dos acreditam e lutam junto com o Sinttel-DF
Os trabalhadores das empresas filiadas ao SEAC que compareceram à assembleia geral realizada
na terça-feira (21/3), às 18h, no Auditório do Sinttel-DF, aprovaram a proposta de Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) 2017 apresentada pelo sindicato que representa as empresas.
O piso salarial da categoria é de R$ 1.185,16, a partir de 1º de janeiro/2017. Para os
trabalhadores que recebem acima do piso, o reajuste é de 6,58% (INPC/dezembro). Já o tíquete
refeição será de R$ 29,50 (sem participação) para todos os empregados da categoria.
Além disso, o Auxílio Creche para filhos com idade de 1 a 6 anos será de R$ 200,00. Outra
conquista importante é que em caso de greve dos rodoviários e metroviários, as empresas
negociarão as horas não trabalhadas, sendo vedado desconto compulsório sem negociação prévia.
Informamos ainda que todas as diferenças relativas à data-base deverão ser computadas na
folha de abril, com pagamento em maio. Ressaltamos também que as condições estabelecidas nessa
Convenção não prevalecerão na hipótese de outras mais favoráveis já concedidas espontaneamente
pelas empresas.
Apesar do cenário político-econômico complicado que o país atravessa na atual conjuntura, o
Sinttel-DF manteve-se firme na mesa de negociações com os patrões, para não permitir retrocessos
nas condições de trabalho. Por outro lado, a participação efetiva dos trabalhadores na campanha
salarial deste ano fortaleceu o sindicato.
O Sinttel-DF e a Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de
Telecomunicações (Fitratelp) parabenizam os trabalhadores pelas conquistas, o que torna o Distrito
Federal a unidade da federação com o melhor piso salarial e tíquete refeição pagos aos empregados
de call center, telemarketing e teleatendimento de todo o país.

A LUTA CONTINUA. CONTAMOS COM VOCÊ.
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista!

