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CCT 2020/2021 SINTTEL-DF/SINDIMEST 

ESTÁ APROVADA 
 

Informamos aos trabalhadores das empresas seguidoras da Convenção Coletiva de Trabalho SINTTEL-
DF/SINDIMEST, que depois de uma negociação muito difícil com o sindicato patronal conseguimos fechar a CCT 
2020/2021. Veja no site www.sinttel.org.br a CCT 2020/2021. 
 
Devido à pandemia da COVID-19, as negociações atrasaram muito. Mas o Sinttel-DF não deu mole e tentou até 
o último momento arrancar do SINDIMEST uma proposta de reajuste razoável, ou seja, que compensasse as 
perdas inflacionárias do período.  
 
É verdade que as empresas estão faturando alto na pandemia da COVID-19, basta observar que os serviços 
aumentaram e os empregados estão sobrecarregados. Mas, para avançar nas nossas conquistas temos que 
fortalecer a nossa luta com a participação de todos os trabalhadores. 
 
O importante é que o Sinttel-DF não aceitou a retirada de direitos garantidos na Convenção Coletiva de Trabalho 
SINTTEL-DF/SINDIMEST. Além disso, o sindicato se posicionou de maneira firme em defesa da Pauta de 
Reivindicações dos trabalhadores e conseguiu o reajuste de 2,46% (INPC do período) nos salários e benefícios 
sociais, retroativo a janeiro de 2021. 
 
A partir de agora temos que fiscalizar o cumprimento da CCT 2020/2021 SINTTEL-DF/SINDIMEST. Se a empresa 
onde você trabalha não estiver cumprindo, denuncie imediatamente ao sindicato para que as providências 
sejam tomadas. Lembramos ainda que a empresa seguidora da CCT SINTTEL-DF/SINDIMEST é obrigada a 
homologar no Sinttel-DF a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do empregado com mais de 6 meses de 
empresa.  
 

IMPORTANTE! 
O SINTTEL-DF informa aos trabalhadores que a Pauta de Reivindicações para as negociações 
da CCT 2021/2022 (data-base 1° maio) está com o SINDIMEST. As negociações precisam 
avançar! Participem da nossa luta por um reajuste digno nos salários e nos benefícios sociais.   

FILIE-SE AO SINTTEL-DF e FORTALEÇA A NOSSA LUTA! 
(http://www.sinttel.org.br/novafiliacao.asp) 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas. 
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