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Pauta aprovada 
Começa a Campanha Salarial 2020 dos trabalhadores 

das empresas filiadas ao SEAC 
 

 O Sinttel-DF informa que os trabalhadores das empresas filiadas aos SEAC 

estiveram reunidos em Assembleia Geral Virtual, com transmissão ao vivo pela 

página do Sinttel-DF no Facebook [veja: https://fb.watch/27ae6v9On6/] no dia 1º 

de dezembro, aprovaram sua Pauta de Reivindicações referente à Campanha Salarial 

2020 (data-base 1º janeiro). A Pauta já foi encaminhada à empresa e servirá de 

ponto de partida das negociações da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2021.   

   

  O Sinttel-DF espera que as negociações com o SEAC comecem o mais breve 

possível e que ocorram de forma tranquila, produzindo os resultados esperados pela 

categoria, uma vez que as nossas reivindicações são justas e bastante razoáveis.  

    

  É importante lembrar que a participação da categoria na Campanha Salarial 

fortalece o sindicato na mesa de negociações da CCT 2021. PARTICIPE! NÃO DEIXE 

QUE OS OUTROS DECIDAM POR VOCÊ!  

  Finalmente, agradecemos a participação dos trabalhadores na Assembleia 

Virtual. A nossa força está na CONSCIÊNCIA COLETIVA, no ESPÍRITO DE 

RESISTÊNCIA e na CERTEZA DA VITÓRIA. Fiquem atentos aos próximos 

informativos e convocações do seu sindicato! 
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Pauta de Reivindicações 2021 – Teleoperadores/Telefonistas SEAC   

(Aprovada na Assembleia Geral Virtual realizada no dia 1º de dezembro de 2020)  

1.      Piso Salarial de R$ 1.403,32 (um mil quatrocentos e três reais e trinta e dois 

centavos), aumento de 6%; 

2.      Reajuste Salarial LINEAR de 6% (seis por cento) para os demais cargos e 

funções;  

3.      Auxílio Alimentação no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) para todos os 

empregados, mantidas os atuais descontos; 

4.      Auxílio Creche no valor R$ 280,00 (duzentos e oitenta reis), extensivo a 

todos os empregados; 

5.      Adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento); 

6.      Plano de saúde – Manutenção do fornecimento do plano de saúde na 

modalidade ambulatorial, gratuito para todos os empregados; 

7.      Manutenção da Assistência odontológica, com correção do atual valor 

conforme o índice de inflação apurado (INPC - IBGE); 

8.      Manutenção das demais cláusulas do Convenção Coletiva de Trabalho 2020. 


