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Pauta Aprovada
Os trabalhadores da Telemont
decidiram, em assembleia geral
realizada na quarta-feira, dia 5 de
abril,
aprovar
a
Pauta
de
Reivindicações
da
Campanha
Salarial 2017/2018. O Sinttel-DF já
comunicou à empresa a decisão dos trabalhadores, bem como
solicitou que as negociações comecem o quanto antes.
A partir deste momento é importante fortalecer
a nossa luta por melhores salários e condições de trabalho na
empresa. Não podemos esquecer que para avançar nas nossas
conquistas é fundamental a participação efetiva da categoria
durante as negociações.
Finalmente, agradecemos a presença em massa
dos trabalhadores na assembleia e renovamos o nosso apelo
para realizarmos uma excelente Campanha Salarial em 2017.
O nosso objetivo é lutar por um Acordo Coletivo que atenda as
reivindicações e anseios da categoria. Vamos lutar juntos. Veja
no verso a nossa PAUTA DE REIVINDICAÇÕES.

Campanha Salarial 2017/2018 dos
Trabalhadores da TELEMONT

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL/DF

Pauta de reinvindicações 2017-2018 dos trabalhadores da TELEMONT
1-

Ticket alimentação de R$ 23,00 - sem a participação do trabalhador;

2-

Reajuste salarial INPC + 10 %;

3-

Plano de saúde - isenção do titular;

4-

Plano de saúde - sem coparticipação;

5-

Seguro total do veículo pago pela empresa;

6-

PPR de R$ 1.500,00 sem indicadores;

7-

Reajuste do aluguel dos veículos R$ 1.300,00;

8-

Fim do banco de horas;

9-

Prêmio de produção sem indicador e inclusão do DG e cabo;

10- 10 tickets de cesta básica;
11- Pagar o aluguel do veículo 30 dias em caso de roubo de veículo;
12- Equiparação salarial em todos os setores;
13- Auxílio creche de R$ 400,00 p/ filhos até 07 anos;
14- Responsabilidade da empresa quando o veículo for roubado quando em
cumprimento do expediente;
15- 5 dias para manutenção veículo;
16- Reajuste do aluguel do notebook;
17- Manutenção das demais cláusulas contratuais.

