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PAUTA APROVADA 
Trabalhadores da BS em Campanha Salarial 

Os trabalhadores da empresa BS Tecnologia e Serviços, em Assembleia 
Geral Virtual realizada dia 25 de março, no Auditório do Sinttel-DF, 
aprovaram a Pauta de Reivindicações da categoria para 2021/2022. O 
sindicato já encaminhou correspondência à empresa e espera que as 
negociações se iniciem o mais rápido possível, uma vez que a data-base 
da categoria é 1º de abril. Veja a pauta no quadro abaixo. 

 
                                    Nesta oportunidade, chamamos a atenção dos trabalhadores da BS para 
os cuidados de prevenção à Covid-19: uso da máscara, distanciamento social e higienização 

adequada. Esses procedimentos recomendados pela Organização Mundial da Saúde são 
fundamentais para proteger você e sua família do Coronavírus, uma vez que a campanha de 
vacinação continua lenta e o sistema de saúde no Distrito Federal e no Brasil está em colapso.  
 

Pauta de Reivindicações 2021/2022 
1.Vigência BIENAL (2020/2022) do Acordo Coletivo de Trabalho, com reajuste/correção das 
cláusulas econômicas em 2021; 
2.Piso Salarial de R$ 1.416,56; 
3.Reajuste Salarial Linear de 7 %; 
4.Reajuste do Auxílio Alimentação (VR/VA) para R$ 36,00;  
5.Melhorias / Substituição referente ao Plano de Saúde, gratuito para todos os trabalhadores; 
6.Auxílio Creche de R$ 280,00 para todos os empregados, para filho com idade de até 72 
meses; 
7.Para os Demais Benefícios reajuste de 7% nos valores praticados; 
8.Negociação do Plano de Participação Resultado (PPR) com cláusulas dentro do ACT;  
9.Folga Aniversário; 
10.Implementação de AUXÍLIO HOME OFFICE para despesas previstas relacionadas ao 
trabalho remoto (internet, energia elétrica, softwares, hardwares e infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento do trabalho remoto) para todos os empregados que vierem a trabalhar no 
trabalho remoto; 
11.Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2020/2022. 
 

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022 DOS 
TRABALHADORES DA BS TECNOLOGIA e SERVIÇOS 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 
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