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Proposta da BRB Serviços é
indecente e já foi recusada.
Informamos aos trabalhadores da BRB SERVIÇOS que o SINTTEL-DF se reuniu, na
última quinta-feira (01/06), com representantes da empresa para dar continuidade às
negociações com vista à celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018.
Na reunião, os representantes da BRB SERVIÇOS afirmaram que a empresa está
atravessando um momento difícil, e para surpresa do sindicato, a empresa voltou atrás
no que já havia negociado e retrocedeu consideravelmente na sua proposta. (Veja
resumo da proposta no verso).
Portanto, recusamos essa proposta na mesa de negociação e mantivemos nossa pauta
de reivindicações na íntegra (veja nossa pauta verso). Já avisamos aos negociadores da
empresa que somente uma proposta de ACT justa e digna será levada à assembleia dos
trabalhadores. O comportamento da direção da empresa sinaliza que não haverá
acordo e a judicialização é o caminho mais provável.
Mesmo assim, o Sindicato ainda acredita que a empresa tem todas as condições de
negociar uma proposta de ACT, tendo como base a pauta de reivindicações dos
trabalhadores.
Alertamos a BRB Serviços para reanalisar seus números e apresentar uma proposta
digna e passível de apreciação pela categoria. Assim que a empresa formalizar sua
proposta final levaremos à apreciação dos trabalhadores em assembleia geral.
Neste momento, é fundamental a união e mobilização dos trabalhadores em torno do
seu sindicato. As nossas conquistas são do tamanho da nossa mobilização.

Campanha Salarial 2017/2018 dos
trabalhadores da BRB Serviços
No mundo do trabalho nada se concede tudo se conquista!
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Veja proposta feita pela empresa BRB SERVIÇOS:
Ø Resumo da “Proposta” da BRB SERVIÇOS
Ø Reajuste pelo INPC integral para todos os salários (4,57%);
Ø Reajuste do auxílio alimentação: 0%
Ø Reajuste do auxílio creche: 0%;
Ø Redução do benefício do auxílio creche para R$245,00;
Ø Exclusão do Benefício do vale cultura;

Veja na integra a pauta de reivindicações dos trabalhadores da BRB Serviços:
Ø Pauta de Reivindicações dos Trabalhadores da BRB Serviços (Na integra)
Ø Pisos Salariais de R$ 1.185,16 conforme Convenção Coletiva de Trabalho vigente;
Ø Reajuste Salarial LINEAR de 8% (reposição do INPC + ganho real) para todos os
cargos/funções remunerados acima do piso;
Ø Auxilio Alimentação de R$ 29,50, LINEAR, sem a participação do empregado;
Ø Pagamento de Auxílio Creche correspondente a 35% do salário base da categoria, para todos
os empregados;
Ø Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) com regras claras e com ampla
divulgação;
Ø Pagamento de “incentivo Educação” na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor da
matricula/mensalidade dos cursos de graduação, pós-graduação, especialização, devidamente
comprovados pelo empregado;
Ø Plano de Previdência Complementar na proporção de 50% empregado e 50% empresa;
Ø Assistência Médico-hospitalar (plano de saúde) sem coparticipação do empregado;
Ø Auxilio Saúde para todos os empregados que comprovarem possuir plano de saúde particular
como titular ou como dependente, no valor correspondente a R$ 150 (cento e cinquenta reais);
Ø Adesão ao Programa Empresa Cidadã;
Ø Empréstimos no retorno de férias, parcelado em 5 vezes sem juros;
Ø Atestado de acompanhamento de filhos menores de 16 anos a consultas e reuniões
escolares, limitado a 5 vezes ao semestre;
Ø Médico para homologações de atestados, nas dependências da empresa;
Ø Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2016/2017.

