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Proposta Aprovada 
Trabalhadores da BRB Serviços APROVARAM, em Assembleia Geral 

Virtual, a proposta de ACT 2021/2022 formalizada pela empresa. 

O Sinttel-DF informa que os trabalhadores da BRB Serviços, que participaram da Assembleia Geral 

Virtual (com transmissão pela página do Sinttel-DF no Facebook, devido à pandemia do 

Coronavírus/Covid-19), no dia 23 de agosto, APROVARAM, por ampla maioria, a proposta da 

empresa para o ACT 2021/2022 e autorizaram o sindicato a assinar o referido acordo. Veja a 

proposta no verso do boletim. 

 

É importante destacar que a proposta aprovada consolida as conquistas da categoria nos últimos 

anos, mantendo direitos e corrigindo salários e benefícios em índices próximos, iguais e/ou acima da 

inflação e foi fruto, mais uma vez, da atuação firme e determinada do Sinttel-DF na mesa de 

negociação. 

Os trabalhadores da BRB Serviços estão de 

parabéns pela participação expressiva na 

Assembleia Geral Virtual que aprovou, por ampla 

maioria, a proposta de ACT. O sistema 

desenvolvido pelo sindicato garantiu que a 

votação fosse transparente e democrática, 

prevalecendo assim a vontade soberana da 

maioria dos empregados. Veja o gráfico o 

resultado da votação on-line. 

 

A partir deste momento, o sindicato e trabalhadores tornam-se fiscalizadores do Acordo Coletivo de 

Trabalho e qualquer descumprimento de suas cláusulas deve ser denunciado imediatamente para 

as devidas providências. A LUTA CONTINUA!  

Campanha Salarial 2021/2022 dos 

Trabalhadores da BRB Serviços 

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


 

Proposta BRB SERVIÇOS ACT 2021/2022 – com TABELA COMPARATIVA  

 Praticado em maio 2020 A partir maio 2021 INPC = 

7,59%  

Reajuste Salarial 

*Exceto para empregados 

contratados depois de 1º de 

maio 2021  

 

Reajuste Linear  

2,46% 

 

Reajuste salarial linear 4,44% 

 

Piso Salarial  R$ 1.226,90  R$ 1.281,26  4,44%  

Piso Salarial 

 (Op. nível 1 / 

Op. Especializado)  

 

R$ 1.410,94  

 

R$ 1.473,45  

 

4,44%  

Auxílio Saúde  R$ 129,69  R$ 135,46  4,44%  

 

VA/VR – Alimentação  

Reajuste de 2,46% 

R$ 28,69 

(mantidos os atuais descontos)  

Reajuste de 18,23% 

R$ 33,92 

(mantidos os atuais descontos)  

 

18,23%  

VA/VR – Demais empregados  Reajuste de 2,46%  Reajuste linear 16%  16%  

VA/VR – Férias  Mantido o benefício  Mantido o benefício   

Aux. Creche  R$ - 256,15  R$ 277,00  8,14%  

Aux. Creche – Demais 

empregados  

R$ 277,00 (ou valor superior)  Mantido o valor atualmente pago.   

Regras Aux. Creche  Entregue mensalmente até o 10º dia 

de cada mês.  

Necessário que preencha uma única vez a requisição 

para o recebimento.  
 

Auxílio filhos com deficiência  - R$ 277,00   

Anuênio  Mantido o benefício  Mantido o benefício   

Bonificação vendas e cobranças  Mantido o benefício  Mantido o benefício   

Plano de Saúde  Mantido o Benefício  Mantido o benefício   

 

Plano odontológico  

Empresa participa com 50% do valor 

do benefício  

BRB Serviços fará a análise das cláusulas dos contratos 

vigentes com os fornecedores atuais e um estudo do 

impacto econômico e financeiro afim de tentar implementar 

o plano Odontológico administrado pelo SINTTEL-DF 

(empresa arca com 100% do valor do benefício)  

 

PCCR  - Ata encontra-se no CONSAD para implementação no 

2º semestre  
 

Licença paternidade  5 dias de licença  20 dias de licença   

Licença Maternidade  4 meses – 120 dias de licença  6 meses – 180 dias de licença   

Auxílio trabalho remoto (home 

office)  
 Até R$ 75,00 por Mês 

(proporcional aos dias trabalhados remotamente)  

 

 

 


