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Proposta aprovada.

Trabalhadores das empresas AC SERVIÇOS e BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS
lotam assembleia da categoria e decidem pela aprovação da proposta de ACT/17.
O SINTTEL-DF informa que os trabalhadores das empresas AC SERVIÇOS e BS
TECNOLOGIA E SERVIÇOS, prestadores de serviço da B.B. Tecnologia, participaram em massa
da Assembleia Geral do dia 27 de junho, e decidiram APROVAR a proposta das empresas acerca
do ACT 2017/2018, autorizando o sindicato a assinar o referido acordo.
Informamos, ainda, que o SINNTEL-DF formalizou o resultado da assembleia às
empresas no próprio dia 27 de junho e que já providenciou a inserção do ACT no sistema
mediador do Ministério do Trabalho, tendo protocolado as minutas e requerimentos
assinados, junto as empresas, no último dia 04.
Desta feita, parabenizamos todos aqueles companheiros e companheiras que
demonstraram grande bravura e dignidade na luta pela melhoria das condições de trabalho.
Se houve melhora e avanço em alguns pontos da proposta, tenham a certeza de que isso só
foi possível graças a nossa mobilização e a união entre o SINTTEL-DF e os trabalhadores.
A luta continua..

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

RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2017/2018 APROVADA PELOS
TRABALHADORES.
AC SERVIÇOS: DATA DA FORMALIZAÇÃO - DIA 20 DE JUNHO AS 20HS24MIN (EMAIL)
BS SERVICE: DATA DA FORMALIZAÇÃO - DIA 21 DE JUNHO AS 12HS29MIN (EMAIL)

Condições Preliminares:
✓ Havendo aprovação da referida proposta, os dias de greve (02) deverão ser compensados,
à critério das empresas, em até 2 meses, sob pena de descontos de faltas e benefícios;
✓ Havendo aprovação da referida proposta os reajustes e pagamentos das diferenças
retroativas a 1º de abril, serão aplicados na próxima folha de pagamento;

✓ “O pagamento atualizado será pago na folha imediatamente após a homologação do ACT
no Ministério do Trabalho, desde que ocorra até o limite do dia 20. ”

Termos da Proposta:
✓ Piso Salarial de R$ 1.120,00 a partir de 1º de abril de 2017 (correspondente a um reajuste
de 7,7%);
✓ Reajuste de 5,43% para todos os demais salários acima do piso, a partir de 1º de abril de
2017, exceto para os trabalhadores em período de experiência – 90 dias – que recebem o
salário mínimo;
✓ Auxílio Alimentação de R$ 26,00 LINEAR, a partir de 1º de abril de 2017, mantidas as
demais condições de fornecimento (correspondente a um reajuste mínimo de 8,3% e
máximo de 15,6%);
✓ Fornecimento de “Cartão Benefício” com limite de crédito de até 40% do salário;
✓ Plano de Saúde: Será oferecido a opção de disponibilização do valor de R$ 150,00, como
ajuda de custo para o funcionário que queira contratar outro Plano de Saúde particular de
sua escolha.
✓ Reajuste de 5,43% no valor do Auxílio Creche a partir de 1º de abril/2017;
✓ Reajuste de 5,43% no valor da Cesta Básica a partir de 1º de abril/2017;
✓ Manutenção das Demais Cláusulas previstas do ACT 2016/2017.

