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Negociações continuam 
na BRB Serviços 

 

O Sinttel-DF informa aos trabalhadores da BRB Serviços que 
o sindicato se reuniu na terça-feira (7/6) com a empresa para 
dar prosseguimento às negociações do Acordo Coletivo de 
Trabalho – ACT 2022/2023 da categoria. A Pauta de 
Reivindicações foi entregue à empresa ainda no mês de abril, 
mas as negociações, por enquanto, ainda não resultaram em 
uma proposta que pudesse ser levada para a apreciação em 
assembleia geral. Lembramos que a data-base da 
categoria é 1º de maio e esta foi a 3ª rodada de 
negociação do ACT 2022/2023 com a empresa. 
 

Esclarecemos aos trabalhadores que além dos índices de 
reajustes nos salários e benefícios sociais, o Sinttel-DF está 

discutindo com a empresa todas as reivindicações dos Empregados (veja no verso), em 
especial acerca dos Planos Odontológico e de Saúde da categoria.  Segundo relatos, em 
alguns casos a coparticipação tem superado os salários dos empregados. Um absurdo! 
 

O Sinttel-DF tem se esforçado em demostrar para a BRB Serviços que a celebração de um 
Acordo Coletivo é fruto de um esforço conjunto entre as partes e que é inamissível a regressão 
dos benefícios até aqui conquistados em nosso atual instrumento coletivo. Não podemos 
andar para trás!   
 

O Sindicato reafirma o seu compromisso de defender uma proposta que atenda minimamente 
as expectativas e necessidades da categoria, mostrando para os negociadores da empresa o 
quanto os salários e benefícios sociais estão defasados na empresa e o quanto o custo de 
vida tem arrochado a vida dos trabalhadores; basta ir ao supermercado! 
 

No final da reunião, ficou agendada uma próxima rodada de negociação para o dia 21/06. Até 
lá, esperamos que a BRB serviços reflita sobre sua proposta de acordo e que as negociações 
finalmente possam avançar em reposições minimamente aceitáveis. Lembramos que os 
valores dos reajustes quando pactuados e aprovados em assembleia geral, serão 
retroativos à data-base da categoria. 
 

Reforçamos a importância de a categoria continuar mobilizada, e atenta aos próximos boletins 
do sindicato. Unidos somos mais fortes!   
 

Não fique só, fique socio! Filie-se! 

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


 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES BRB SERVIÇOS 
Data-Base 1º de maio 

 

1) PISO SALARIAL - Reposição integral da inflação (INPC) aferida pelo IBGE, + 5% 
(cinco por cento) de ganho real; 
 
2) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Reposição integral da inflação (INPC) aferida pelo 
IBGE, + 5% (cinco por cento) de ganho real; 
 
3) BONIFICAÇÃO DE VENDAS E COBRANÇA – Correção dos valores atualmente 
pagos, através do índice integral da inflação (INPC) aferida pelo IBGE; 
 
4) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Reposição integral da inflação (INPC) aferida pelo 
IBGE, + 5% (cinco por cento) de ganho real. Manutenção do benefício nas férias; 
 
5) PLANO ODONTOLÓGICO – Adesão ao Plano Odontológico oferecido pelo 
sindicato, gratuito para todos os empregados; 
 
6) PLANO SAÚDE – Adesão ao Plano Saúde oferecido pelo sindicato, gratuito para 
todos os empregados (no plano ambulatorial). Possibilidade de adesão ao plano 
enfermaria (arcando o empregado com as diferenças de valores); 
 
7) AUXÍLIO CRECHE - Reposição integral da inflação (INPC) aferida pelo IBGE, + 
5% (por cento) de ganho real; 
 
8) AUXÍLIO FILHOS COM DEFICIÊNCIA - Reposição integral da inflação (INPC) 
aferida pelo IBGE, + 5% (por cento) de ganho real; 
 
9) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – Fim da comissão paritária. 
Negociação das regras e metas através de Acordo Coletivo específico, conforme 
LEI No 10.101, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000; 
 
10) AUXÍLIO HOME OFFICE - Correção dos valores atualmente pagos, através do 
índice integral da inflação (INPC) aferida pelo IBGE; 
 
11) ESCALA DE FOLGA - Escala de revezamento nos finais de semana, garantindo 
ao menos 02(dois) finais de semana sem efetivo trabalho (folga); 
 
12) MANUTENÇÃO DO ACT ANTERIOR - Manutenção das demais cláusulas do 
ACT 2021/2022. 


