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Proposta Aprovada  
Os trabalhadores da BRB Serviços SA aprovaram na assembleia geral 
realizada no dia 27 de julho a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 
- ACT 2018/2019 apresentada pela empresa. A decisão foi tomada por 
ampla maioria dos participantes da assembleia. Veja resumo da 
proposta no verso do boletim. 

A proposta da BRB Serviços só foi aceita porque, depois da pressão da 
categoria, a empresa retirou os pontos que prejudicavam os 
trabalhadores, como o pagamento do Vale Alimentação nas férias 
somente para os funcionários que não tivessem nenhum tipo de 
medidas administrativas internas. 

É importante destacar que as conquistas da categoria nos últimos anos 
foram significativas e são frutos da luta dos trabalhadores junto com o 
seu sindicato. Sendo assim, devemos aumentar ainda mais a nossa união 
e mobilização para não permitir retrocessos e melhorar nossas 
condições de trabalho. 

O Sinttel-DF parabeniza todos os trabalhadores, especialmente aqueles 
que tiveram a maturidade política para fortalecer o sindicato durante a 
Campanha Salarial de 2018. Depois da reforma trabalhista que 
aumentou o desemprego e piorou as relações de trabalho no Brasil, a 
organização sindical é o instrumento fundamental de defesa dos direitos 
dos trabalhadores da BRB Serviços. FILIE-SE e FISCALIZE O ACORDO 
APROVADO! 

Campanha Salarial 2018/2019 dos 
Trabalhadores da BRB SERVIÇOS. 

http://www.sinttel.org.br/
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Resumo Proposta BRB Serviços  

(INPC/IBGE 1,69% (Data-Base Maio) 

 

1. Reajuste no Piso Salarial em 3,10% (três virgula dez por cento); 

2. Reajuste Operadores Nível 1 em 3,10% (três virgula dez por cento); 

3. Reajuste Demais Salários de 1,76% (um virgula seis por cento); 

4. * Ticket Alimentação/Refeição funcionários 180 horas – para R$ 27,00 (vinte e 

sete reais) com pagamento nas férias e sem nenhuma condicionante; 

5. * Ticket Alimentação/Refeição funcionários 220 horas - reajuste será de 1.76% 

(um vírgula setenta e seis por cento) com pagamento nas férias e sem nenhuma 

condicionante; 

6. Plano de Saúde - Viabilidade de colocação de nova categoria plano de Saúde na 

próxima licitação (Plano ambulatorial); 

7. Clube AABR – A empresa já conta com convênio disponível. Além disso, 

encaminhará um oficio para clube solicitando valores diferenciados para 

funcionário BRB serviços; 

8. Possibilidade de Troca de Plantão, desde que previamente comunicado; 

9. A empresa fará melhorias na Sala de Descompressão; 

10. A empresa manterá as atuais campanhas de Incentivo à Cultura e buscará 

fazer novos convênios; 

11. Auxilio Creche – A empresa manterá o benefício para homens e mulheres e 

reajustará os atuais valores em 1.76% (um vírgula setenta e seis por cento); 

12.  PCCR - A BRB Serviços contratará empresa especializada em janeiro de 

2019, para implementação do benefício; 

13. Manutenção das demais clausulas do ACT 2017/2018 

 

 



                                 

 
 

 

 


