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PROPOSTA 
APROVADA 

 

                 O Sinttel-DF informa que a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 
apresentada pela BS foi aprovada pelos trabalhadores na Assembleia Geral virtual, 
realizada no dia 1º de outubro, 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. Veja o 
vídeo da assembleia no link 

 
https://www.facebook.com/sintteldf/videos/448109869501393 

                   
                 Esclarecemos que a graças ao empenho do Sindicato e a participação dos 
trabalhadores conseguimos êxito nas negociações do ACT, mesmo estando neste 
momento crítico de pandemia da Covid-19. Preservar os empregos e garantir reajustes 
nos salários e benefícios foi uma grande vitória para a categoria. Os salários e benefícios 
serão reajustados pelo INPC do período, com os valores retroativos à data-base (1º de 
abril).   
 
IMPORTANTE: O INPC do mês de abril foi 3,31% e nas negociações o sindicato conseguiu 
um reajuste de 4,48% para os salários e demais benefícios. 
 
                  Finalmente, agradecemos a participação dos trabalhadores na Assembleia 
Geral virtual e pedimos a todos que se juntem ao Sinttel-DF. Não existe sindicato forte 
sem a participação efetiva da categoria. Precisamos continuar unidos para defender os 
empregos e os nossos direitos. 

Campanha Salarial 2020/2022 dos 
Trabalhadores da BS 

http://www.sinttel.org.br/
https://www.facebook.com/sintteldf/videos/448109869501393


 

 
 

RESUMO DA PROPOSTA APROVADA NA ASSEMBLEIA 
REALIZADA NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2020 

 
1 – VIGENCIA 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 res reais e oitenta e nove centavos) 
       -Reajuste de 4,48% 
3 - REAJUSTE SALARIAL LINEAR de 4,48% PARA OS DEMAIS SALÁRIOS; 
4– VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO – R$ 33,92, COM DESCONTO DE 15% (CONFORME CONVENÇÃO 
COLETIVA), EXCETO PARA OS EMPREGADOS ASSOCIADOS, QUE TERÃO APENAS R$ 0,50 (CINQUENTA 
CENTAVOS) DE DESCONTO SOBRE O VALOR TOTAL MENSAL 
5– PAGAMENTO DOS BENEFICIOS EM UMA ÚNICA PARCELA 
     - A BS sempre procedeu com o pagamento dos benefícios em uma única parcela. 
 
6 – MELHORIAS/SUBSTITUIÇÃO referente ao Plano de Saúde, pelo atual administrado pelo Sinttel-DF, 
gratuito para todos os trabalhadores; 
     - A empresa informa que manterá o PLANO DE SAÚDE HOSPITALAR. Hoje existe o SAÚDE SIM. 
7 – AUXÍLIO CRECHE de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para empregadas, para filho com idade de 
6 anos. 
      -Auxílio Creche no valor de R$ 261,00 (Duzentos e Sessenta e Um Reais) para os filhos de até 72 
meses.  
8 – PARA OS DEMAIS BENEFICIOS REAJUSTE DE 4,48% (quatro virgula quarenta e oito por cento) nos 
valores praticados. 
9 – NEGOCIAÇÃO DO PLANO DE PARTICIPAÇÃO RESULTADO (PPR) com cláusulas dentro do ACT. 
       - Resposta: Negociaremos para o próximo ano, pois atualmente já fornecemos premiações por 
meta alcançada. 
10 – FOLGA DE ANIVERSÁRIO 
Resposta: Negociaremos para o próximo ano 
11 – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULA do Acordo Coletivo 2019/2020. 
12 –Solicitamos também a inclusão da Carga Horária de 150 horas mensais para os operadores, 
observando o salário na proporcionalidade do piso salarial. 
Salário para 150 horas - R$ 1.103,24. 

 
 

A CATEGORIA UNIDA FORTALECEU O SINDICATO 
NAS NEGOCIAÇÕES. PARABÉNS A TODOS! 


