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CCT 2021-2022 SINTTEL-DF/SINDIMEST 

OS DIREITOS ESTÃO 
GARANTIDOS NA CCT 2022 

 

Informamos aos trabalhadores das empresas seguidoras da Convenção Coletiva de Trabalho SINTTEL-
DF/SINDIMEST, que depois de uma negociação muito difícil o SINTTEL-DF conseguiu fechar com o SINDIMEST 
a CCT 2021/2022. Confira seus direitos CCT 2021/2022 SINTTEL-DF/SINDIMEST no site www.sinttel.org.br 

 
Durante as negociações da CCT com o Sindicato patronal, o Sinttel-DF manteve-se firme para não permitir a 
retirada de direitos trabalhistas da categoria. Se não conseguimos o acordo ideal e com os avanços que os 

trabalhadores merecem, pelo menos, a proposta de reajuste foi razoável: reajuste de 4% nos salários e 

benefícios sociais e adequação nos pisos dos trabalhadores externos, retroativo a 1º de outubro de 2021 
(vigência de 01/05/21 a 30/04/22). O tíquete é R$ 23,25. 
 
Chamamos a atenção dos trabalhadores para a necessidade de reforçarem a nossa luta por melhores salários e 
condições de trabalho nas empresas signatárias da CCT2021/2022 SINTTEL-DF/SINDIMEST. Temos que 
aumentar a nossa mobilização a partir de agora, para negociar uma CCT 2022/2023 que atenda as nossas 
necessidades dos trabalhadores.  
 
A partir de agora temos que fiscalizar o cumprimento da CCT 2021/2022 SINTTEL-DF/SINDIMEST. Se a empresa 
onde você trabalha não estiver cumprindo a Convenção, 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.  
 

ORIENTAÇÃO IMPORTANTE AOS TRABALHADORES! 
Se a empresa onde você trabalha não está pagando os SALÁRIOS e BENEFÍCIOS da CCT 2022 
SINTTEL-DF/SINDIMEST, guarde os contracheques e demais documentos que comprovem as 
irregularidades e acione imediatamente o SINTTEL-DF, para tomar as devidas providências 
legais contra a empresa.   

FILIE-SE AO SINTTEL-DF e FORTALEÇA A NOSSA LUTA! 
(https://www.sinttel.org.br/codefilia.html) 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas. 
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