
                                 

 

 

 
Ano XXXV    -     Nº 043    –    Brasília, 01 de abril de 2019    –     www.sinttel.org.br  

 

Pauta Aprovada 
O apoio da categoria é fundamental para fortalecer o 

sindicato nas negociações  
 

Os trabalhadores da TIVIT aprovaram nas assembleias 
realizadas nos locais de trabalho, no SIA Trecho 03/04, 
Lotes 65/95 e no CRS 505 SUL, Bloco B, Loja 35, a Pauta de 
Reivindicações 2019/2020 da categoria. O Sinttel-DF já 
encaminhou correspondência à empresa comunicando a 
decisão dos funcionários e espera que as negociações 
comecem o quanto antes, uma vez que a data-base da 
categoria é 1º de maio. Veja no verso a PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES aprovada. 
 
A presença nas assembleias foi mais uma grande 
demonstração de consciência e amadurecimento político dos 

trabalhadores da TIVIT. Esse apoio é necessário para fortalecer o sindicato nas negociações 
junto à empresa, uma vez que buscamos melhores condições de trabalho para todos.  
 

             É importante ressaltar que, a exemplo dos anos anteriores, as negociações com a TIVIT 
serão difíceis em 2019. Diante disso, não podemos ficar acomodados na nossa zona de conforto 
esperando a boa vontade da TIVIT para melhorar nossas condições de trabalho, uma vez que 
somos nós os trabalhadores que reivindicamos reajustes dignos nos salários e benefícios 
sociais. 
 
             O envolvimento da categoria nesta Campanha Salarial vai fazer a diferença. O Sindicato 
só se fortalece em um processo de negociação com a empresa, quando a categoria se mobiliza 
para manter direitos e avançar nas conquistas. Aliás, a classe trabalhadora brasileira vive um 
dos piores momentos de sua história: com a nova legislação trabalhista e a terceirização 
irrestrita que retiram direitos e precarizam o trabalho e agora a malfadada reforma da 
previdência. 
 
             Sendo assim, estamos convocando os trabalhadores da TIVIT a participarem ativamente 
da campanha salarial deste ano. Se a gente não se mobilizar, tudo que conquistamos com muita 
luta e sacrifício pode sofre um retrocesso violento, comprometendo a nossa qualidade de vida. 
Fiquem atentos aos boletins e convocações de seu Sindicato. 

http://www.sinttel.org.br/


Pauta de Reivindicações 2019 dos 
trabalhadores da empresa TIVIT 

 
1. VIGÊNCIA BIENAL do Acordo Coletivo de Trabalho (exceção das cláusulas econômicas);  

2. PISO SALARIAL de R$ 1,267,12 (hum mil duzentos e sessenta e sete  reais e doze centavos) 

3. REAJUSTE SALARIAL demais salários 4% (quatro por cento); 

4. REAJUSTE no AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VA/VR) para R$33,00 (trinta e três reais), com 

participação máxima do associado de R$0,50 (cinquenta centavos) do valor do benefício 

(conforme CCT SEAC); 

5. PLANO ODONTOLÓGICO administrado pelo Sinttel-DF, gratuito para todos os 

trabalhadores;  

6. SEGURO DE VIDA administrado pelo Sinttel-DF, gratuito para todos os trabalhadores; 

7. PLANO DE SAÚDE ambulatorial gratuito para todos os trabalhadores, sem coparticipação; 

8. PLANO DE SAÚDE plano enfermaria (opcional) arcando o empregado com as diferenças 

de valores do plano ambulatorial; 

9. ABONO de 03 (três) dias por semestre em caso de acompanhamento de filho menor de 12 

(doze) anos, em consultas médicas e acompanhamento escolar; 

10. ABONO de 03 (três) dias em caso de acompanhamento de cônjuge em caso de internação 

médica;  

11. AUXÍLIO CRECHE de R$270,00(duzentos e setenta reais), para todos os empregados; 

12. Unificação do PLR dentro do ACT, com regras claras e metas factíveis; 

13.       PAGAMENTO DE COMISSÃO em caso por atingimento de metas (cartões de crédito caixa); 

14. Implementação de 02 (duas) pausas de 10 (dez) minutos cada para analistas I e II; 

15. Implementação de REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO (505 Sul); 

16. DEMAIS BENEFÍCIOS reajuste de 5% (cinco por cento) nos valores praticados; 

17. Manutenção das DEMAIS CLÁUSULAS do Acordo Coletivo 2018/2019. 

 

 

Campanha Salarial 2019/2020 
dos Trabalhadores da TIVIT 

 

REAJA!  
ESTÃO QUERENDO ROUBAR SEU DIREITO 

DE APOSENTAR. 

“DIGA NÃO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA.” 


