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Assembleia Geral 
Vamos decidir sobre a proposta apresentada pela ABR Telecom 

 
           Convocamos todos os trabalhadores da ABR Telecom para Assembleia Geral que 
acontecerá nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, às 10h30 (em 1ª convocação) e às 11h30 (em 
2ª convocação, com qualquer número de trabalhadores), no Auditório do SINTTEL-DF – 
SAUS Quadra 6, Bloco k, Edifício Belvedere, Sobreloja, Asa Sul, Brasília DF, a fim de 
deliberarem a seguinte ordem do dia:  
 

a) Apresentação e deliberação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 
2017/2018 e PPR 2017 apresentada pela empresa. 

 
           Insistimos na participação de todos, pois vamos decidir sobre as condições de trabalho 
e salário para os próximos 12 meses. Não deixe que outros decidam por você. Veja abaixo o 
Edital de Convocação e no verso o resumo da proposta apresentada pela empresa. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO 
DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e 
representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca todos os trabalhadores empregados da ABR Telecom, para comparecerem 
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sexta-feira, 16 de fevereiro, no Auditório 
do SINTTEL-DF – SAUS Quadra 6, Bloco K, Edifício Belvedere, Sobreloja, Asa Sul, Brasília, 
às 10:30 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 11:30 (em 2ª Convocação; com 
qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Apresentação e 
deliberação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 e PPR 2017 apresentada pela 
empresa.       
Brasília,15 de fevereiro de 2017. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
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Resumo da proposta apresentada pela empresa 
ABR Telecom para ACT 2017/2018 e PPR 2017: 

 
     1 - Reajuste Salarial de 100% do INPC (1,94%) do período;         
     2 - Abono salarial de acordo com a faixas salariais, pago na folha salarial de fevereiro: 
         •Abono de R$500,00 para salários até R$4.000,00; 
         •Abono de R$700,00 para salários de R$4001,00 até R$6.000,00; 
         •Abono de R$850,00 para salários de R$6.001,00 até R$8.000,00; 
         •Abono de R$1.000,00 para salários acima de R$8.001,00. 
     3 - Auxílio alimentação mantido valor de R$33,29 por dia ou R$765,67 por mês,  
           com coparticipação do funcionário de R$1,00; 
     4 - Auxílio creche/auxílio babá mantidos os valores atuais de R$650,00; 
     5 - Auxílio PNE/PCD mantidos os valores atuais R$766,24; 
     6 - Ausências justificadas, mantidos os critérios praticados atualmente; 
     7 - Mantida a tabela atual de coparticipação de descontos do plano de saúde; 
     8 - Mantido o percentual de 1,5 salários a título de pagamento do PPR 2017; 
     9 - Estender o auxílio funeral para pai e mãe; 
   10 - Permitir o fracionamento das férias de acordo com o ART. 134 da Lei 6787 de 2016; 
   11 - Manutenção das demais cláusulas do ACT 2016/2017. 
 

 

Compareça! Participe! 
 

Junte-se ao seu sindicato, filie-se. 

 
* 

Nenhum direito a menos! 
                                                                                                
  


