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Sinttel-DF cobra início imediato das 
negociações na BRBPO 

O Sinttel-DF encaminhou a pauta reivindicações dos 
trabalhadores aprovada em assembleia geral. 

 
Nossa data-base é 1º de maio e o sindicato encaminhou a pauta de reivindicações dos 

trabalhadores, aprovada em assembleia geral realizada no último dia 22/04/2020. (veja 
em anexo) 

 Apesar de boa parte dos empregados já estarem em cumprimento de aviso prévio, 
devido ao término dos contratos de contraprestação de serviço, todos fazem jus aos valores 
reajustados dos seus proventos. Assim, caso o empregado já tenha saído da empresa no 
momento da assinatura do novo ACT, este deverá contar com uma rescisão adicional, ou 
seja, deverá receber adicionalmente todas as diferenças salarias. 

O Sinttel-DF já cobrou a empresa o início imediato do processo negocial, em vista o 
ACT 2020/2021. 

Fiquem atentos aos próximos informes. 

Descontos Indevidos no VA/VR 
 

0 sindicato tem recebido diversas reclamações dos empregados da BRBPO, segundo 
os quais, a empresa realizou neste mês de maio, descontos indevidos no vale alimentação. 

Diante das reclamações dos trabalhadores, o Sinttel-DF contatou a empresa para que 
corrija eventuais descontos feitos de forma indevida. Assim,  o empregado que tenha 
recebido seu benefício com descontos que considera indevido, deverá encaminhar sua 
reclamação para: DPgeral@brbpo.com.br. 

Caso fique comprovado que o desconto foi indevido e a empresa não realize a 
imediata correção, o empregado poderá fazer, no momento de sua homologação, uma 
ressalva na sua rescisão contratual. 

  

CAMPANHA SALARIAL 2020/2021 DOS TRABALHADORES DA BRBPO 
Direitos não são favores, são conquistas coletivas! FILIE-SE! 

http://www.sinttel.org.br/
mailto:DPgeral@brbpo.com.br


 

 

Pauta de Reivindicações 2020 dos trabalhadores da 

empresa BRBPO   

1. Vigência BIENAL (2020/2022) do Acordo Coletivo de Trabalho, com reajuste/correção das 

cláusulas econômicas em 2021;  

2. Piso Salarial de R$ 1.323,89 (hum mil trezentos e vinte e três e oitenta e nove centavos);  

3. Reajuste Salarial Linear de 4,48% (quatro virgula quarenta e oito por cento);  

4. Reajuste do Auxílio Alimentação (VR/VA) para R$ 34,00 (trinta e quatro reais);   

5. Melhorias / Substituição referente ao Plano de Saúde, pelo atual administrado pelo Sinttel, 

gratuito para todos os trabalhadores;  

6. Auxílio Creche de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para todos os empregados, para 

filho com idade de até 6 anos;  

7. Para os Demais Benefícios reajuste de 4,48% (quatro virgula quarenta e oito por cento) nos 

valores praticados;  

8. Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2019/2020.  

 

(Pauta encaminhada a empresa em 23/04/2020) 

 


