Ano XXXIII

-

Nº 048

– Brasília, 12 de abril de 2017

–

www.sinttel.org.br___

Pauta Aprovada
O SINTTEL-DF informa que já enviou
ao
SINDIMEST
a
Pauta
de
Reivindicações referente à Campanha
Salarial 2017/2018 (data-base 1º
Maio) aprovada na última assembleia
da categoria. A nossa Pauta de
Reivindicações é importante, pois consolida as demandas dos
trabalhadores e serve de partida para as 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
do seu sindicato!
As nossas conquistas são do tamanho da nossa
participação na Campanha Salarial por melhores condições de
trabalho nas empresas. SE JUNTE AO SINDICATO. PARTICIPE!
Confira no verso do informativo a Pauta de Reivindicações 2017.

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

PAUTA DE REINVINDICAÇÕES 2017-2018 DOS TRABALHADORES DAS
EMPRESAS ABRANGIDAS PELO SINDIMEST.
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 pelas empresas;

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 das empresas quando o veículo for roubado quando em
cumprimento do expediente;
15-

5 dias para manutenção veículo;

16-

Reajuste do aluguel do notebook;

17-

Periculosidade para todos os motociclistas;

18- Após 3 meses todos os ajudantes e auxiliares passarem por uma classificação de
função;
19-

Manutenção das demais cláusulas contratuais;

20-

Periculosidade para o pessoal do seguimento SKY, NET e TV;

21-

Considerar o dia 30 de novembro feriado do dia do evangélico;

22- Considerar a terça feira de carnaval e quarta feira de cincas até as 12h como feriado
e pagar 100% de hora extras;
23- A empresa ter que apresentar 03 orçamentos ao trabalhador causador do sinistro
envolvendo o veículo de responsabilidade da empresa para que seja feito o reparo.

