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Pauta Aprovada
Os trabalhadores das empresas
ENGESET, reunidos em assembleia
geral no Auditório do Sinttel-DF, no dia
13 de março, aprovaram a Pauta de
Reivindicações da categoria para
2018/2019. O Sinttel-DF já encaminhou
correspondência à empresa e espera
que as negociações se iniciem o mais
rápido possível, uma vez que a database da categoria é 1º de abril.
É importante reforçar que a
participação efetiva dos companheiros
na Campanha Salarial fortalece o
Sinttel-DF na mesa de negociações.
Sendo assim, quanto maior a
participação da categoria mais chances
a gente têm de conquistar um ACT com
reajustes dignos nos salários e nos
benefícios sociais. VAMOS LUTAR
JUNTOS POR ACORDO JUSTO! Veja
no verso do boletim a PAUTA de
REIVINDICAÇÕES aprovada.

DENÚNICAS
Na assembleia, os trabalhadores fizeram
várias denúncias e o sindicato irá
apresenta-las à empresa para que as
providências sejam tomadas. Veja:
1 – Trabalhadores são obrigados a
atenderem o acionamento fora do
expediente, mesmo não estando na
escala de sobreaviso;
2 – A escala de sobreaviso é modificada
constantemente de forma unilateral;
3
–
Trabalhadores
continuam
trabalhando em torres (subir em torres)
sozinhos, descumprindo as normas de
segurança;
4 – Trabalhadores continuam a
transportar motores geradores em
veículos inadequados;
5 – A empresa está obrigando técnicos a
executarem serviço de zeladoria;
6 – A frota não foi substituída por
veículos
com
AR
Condicionado,
conforme compromisso da empresa.

CAMPANHA SALARIAL 2018/2019
DOS TRABALHADORES DA ENGESET

Pauta de Reivindicação dos Trabalhadores
da ENGESET - ACT 2018/2019
01 – Carta de Garantia de Data Base;
02 – Reajuste do INPC do período + 5% de Ganho real;
03 – Vale alimentação no valor de R$ 32,00/dia sem participação do trabalhador (R$
832,00 mensais);
04 – Cesta Básica no valor de R$ 350,00 mensal;
05 – PPR 2017 no valor de 2,0 salário base para todos e sem avaliação individual;
06 – Pagamento de condutor autorizado de R$ 380,00 por mês;
07 – Pagamento de anuênio;
08 – Auxílio Creche de R$ 350,00 para todos os trabalhadores;
09 – Auxílio PNE de R$ 450,00;
10 – 1 tíquete integral de R$ 32,00 acima de 2 horas extra sem apresentação de nota;
11 – Jornada de Trabalho de 40 horas semanais de segunda a sexta;
12 – Fim do Banco de Horas;
13 – Plano de saúde acessível a todos os trabalhadores e seus dependentes;
14 - Reajuste das demais cláusulas econômicas do INPC do período + 5% de Ganho
real;
15 - Manutenção das demais cláusula do ACT.

