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PROPOSTA 
APROVADA 

 

                 O Sinttel-DF informa que a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 
2020/2021 apresentada pela ENGESET foi aprovada pelos trabalhadores na 
Assembleia Geral virtual, realizada no dia 25 de setembro, conforme o Edital 
de Convocação publicado pelo sindicato. O Sinttel-DF já enviou documento à 
empresa informando a decisão da categoria e espera que os efeitos deste 
acordo passem a vigorar imediatamente.  
 
                  Esclarecemos que a proposta aprovada não atende todas as 
necessidades dos trabalhadores da ENGESET, mas foi a possível de ser 
negociada com a empresa nesse momento crítico de pandemia da Covid-19. 
Os salários e benefícios serão reajustados pelo INPC do período, com os 
valores retroativos à data-base (1º de maio).   
 
                  Finalmente, agradecemos a participação dos trabalhadores na 
Assembleia Geral virtual e pedimos a todos que se filiem ao Sinttel-DF. Não 
existe sindicato forte sem a participação efetiva dos trabalhadores. Precisamos 
continuar unidos, pois as relações trabalhistas estão cada vez mais difíceis e é 
preciso defender os nossos direitos. CONTE COM SEU SINDICATO! 
 

TEL TELECOM IRÁ ASSUMIR O CONTRATO DA TIM NO DF. VEJA NO VERSO! 

Campanha Salarial 2020/2021 dos 
Trabalhadores da ENGESET 

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


 

 
 
 

A ENGESET informou ao Sinttel-DF que vai entregar o 
contrato de prestadora de serviços da TIM no Distrito 
Federal dia 31/10/2020. A TEL TELECOM, que já atua 

no DF, assumirá o contrato a partir do dia 01/11/2020. 
 

A Engeset informou ao Sinttel-DF que vai pagar todos os direitos dos 
trabalhadores e que pretende fazer as homologações das Rescisões 
dos Contratos de Trabalho no Sindicato. Para isso, a empresa está 
solicitando aos trabalhadores que relacionem e informem 
imediatamente as possíveis pendências trabalhistas para serem 
sanadas, caso sejam procedentes. 
 
O Sinttel-DF fez contato com a empresa substituta, a TEL TELECOM, 
para tratar da transição dos trabalhadores. Pedimos aos companheiros 
que fiquem atentos a qualquer comunicado do Sinttel-DF e que 
também nos informem sobre os movimentos das empresas nesse 
sentido.   
 
O Sinttel-DF orienta a todos para acompanharem o extrato do FGTS, 
principalmente os depósitos de março, abril e maio, se cadastrando no 
MEU FGTS e também no MEU INSS.    
 

  
 


