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PAUTA APROVADA  
 

O Sinttel-DF informa que os trabalhadores da 
empresa REITEC estiveram reunidos em 
Assembleia Geral no dia 14 de abril e aprovaram a 
Pauta de Reivindicações 2022/2023 da categoria 
(data-base 1º maio). Veja no verso a Pauta de 
Reivindicações 2022/2023.  
   

O Sinttel-DF espera que as negociações comecem 
o mais breve possível e que ocorram de forma 

produtiva, alcançando os resultados esperados pela categoria, uma vez que as nossas 
reivindicações são justas e bastante razoáveis.  
 
Os trabalhadores foram essenciais para que a REITEC alcançasse os bons resultados que 
obteve. Chegou a hora da empresa reconhecer toda essa dedicação e profissionalismo 
dos seus empregados, negociando um ACT 2022/2023 justo e que valorize a categoria.  
 
Lembramos a todos que a participação da categoria na Campanha Salarial fortalece o 
sindicato nas negociações do ACT 2022/2023. Nossos agradecimentos aos trabalhadores 
que participaram da Assembleia Geral. Fiquem atentos aos próximos informativos e 
convocações do seu sindicato!  

 

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

Direitos não são favores, são conquistas coletivas. 

http://www.sinttel.org.br/
https://www.sinttel.org.br/codefilia.html


 

Pauta de Reivindicações dos Trabalhadores 
da REITEC - ACT 2022/2023 

 
01 – Envio de Carta de Garantia de Data Base; 
 
02 – ACT com validade de 2 anos exceto as cláusulas econômicas que serão ajustadas 
anualmente; 
 
03 – Implantação do PPR; 
 
04 – Veículos da empresa para quem fica de sobreaviso; 
 
05 – Café da manhã reforçado; 
 
06 – Implantação de Metas progressivas com bonificação, para além do atingimento, metas de 
superação; 
 
07 – Reajuste INPC + 5% de ganho real, salários e benefícios; 
 
08 – Sala para descanso; 
 
09 – Day off; 
 
10 – Implantar o home office; 
 
11 – Auxílio Creche/Babá; 
 
12 – Lanche no período da tarde; 
 
13 – Auxílio portador de necessidade especial; 
 
14 – Desconto menor no vale transportes; 
 
15 – Flexibilização do horário de sexta feira; 
  
16 – Divulgação da escala de sobreaviso com antecedência.  
 


