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Pauta aprovada 
Começa a Campanha Salarial 2019 dos 

trabalhadores da ERICSSON (EGS) 
O SINTTEL-DF informa que os trabalhadores da 

empresa ERICSSON (EGS) aprovaram na Assembleia 

realizada no dia 18 de julho, no Auditório do Sinttel-

DF, a Pauta de Reivindicações (data-base 1º 

setembro) para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020.  

           O Sinttel-DF já encaminhou a Pauta de Reivindicações para a empresa 

e espera que as negociações comecem o mais breve possível e que ocorram 

de forma tranquila, produzindo os resultados esperados pelos 

trabalhadores, uma vez que as nossas reivindicações são justas e bastante 

razoáveis.  

  Diante disso, conclamamos a categoria para participar efetivamente 

da Campanha Salarial, para fortalecer o sindicato nas negociações junto a 

empresa e criar as condições necessárias para conquistar um ACT justo 

para todos os trabalhadores.  Fiquem atentos aos próximos 

informativos!  

Campanha Salarial 2019 dos 

Trabalhadores da ERICSSON (EGS) 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 

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


 

Pauta de reivindicação dos trabalhadores da EGS-DF 

ACT 2019/2020 

 

01-Reajuste linear do INPC INTEGRAL + ganho real de 5% 

para pisos e salários; 

02-Vale alimentação no valor de R$ 37,00; 

03-Abono indenizatório no valor de R$ 3.000,00; 

04-PPR 2019 no valor de 2,0 salário base; 

05-Pagamento de condutor autorizado de R$ 300,00 por mês; 

06-Auxilio creche de R$ 500,00 para todos trabalhadores; 

07-Auxílio PCD de R$ 600,00; 

08-Diária de R$ 200,00 mais 01 tíquetes; 

09-Lavagem de roupa de R$ 50,00; 

10-Jornada de 40 horas semanais; 

11-Dispensa nos dias de carnaval; 

12-Reajuste das demais cláusulas econômicas pelo INPC 

INTEGRAL + ganho real de 5% 10%; 

13-Vigência do ACT por 2 anos, exceto as cláusulas financeiras 

que continuam anualmente; 

14-Auxílio Farmácia de R$ 500,00; 

15-Vale transporte em dinheiro e sem custo para o 

trabalhador; 

16-Pagamento de Ticket numa extensão de100 KM; 

17-Manutenção das demais clausula do ACT. 


