
A partir do dia 18 de janeiro, o Sinttel 

Bahia aplicará a pesquisa de clima 

referente ao assédio moral em todos 

os sites da Tel Centro de Contatos. O 

objetivo é saber se tal prática ainda 

está presente no ambiente laboral e 

quais sugestões os trabalhadores e 

trabalhadoras poderão fornecer para 

que o Sindicato fortaleça ainda mais 

o combate a esse mal que aflige a clas-

se trabalhadora em todos os setores. 

A pesquisa sobre o assédio moral 

também pode ser preenchida virtual-

mente em nosso site www.sinttelba.-

com.br.  Não há necessidade de iden-

tificação para responder ao questio-

nário. 

Veja abaixo os principais pontos discutidos 
e as propostas dos Sindicatos e da OI: 
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ABONO DOS DEMITIDOS
A Tel iniciou no mês de dezembro o pagamento do abono salarial para os demiti-

dos no ano de 2020. Caso algum trabalhador demitido não tenha recebido o abono, 

favor entrar em contato com o departamento de Recursos Humanos da empresa. 
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alários aplicados de janeiro a março/21

 

Jornada de 180h: R$ 1045
Jornada de 150h R$ 870,83
Jornada de 120h:

 

R$ 696,66

 

Acima de 180h ou que recebe acima do piso:

 

reajuste de 3,93 %

Abono da diferença de salários de janeiro 
a março/21

 

que será pago no 5º dia útil 
de março/21

 
Jornada de 180h:

 

R$ 165

 

Jornada de 150h R$ 137,49

 

Jornada de 120h: R$ 110,01

 

Jornada acima de 180h ou que recebe acima do piso: diferença do 
salário atual e do novo salário com reajuste de 3,93%

Novos salários 

 

 

A partir de abril/21 os novos salários 
serão aplicados em folha de pagamento 
com reflexo nos encargos sociais (FGTS, 
INSS, férias, etc). 

 

 

Jornada de 180h:

 

R$ 1.100

 

Jornada de 150h: R$

 

916,66

 

Jornada de 120h: R$ 733,33

 

Jornada acima de 180h ou que recebe acima do piso: aplicação do 
INPC do ano de 2020 (3,93%)

 

Tíquete, auxílio creche/PNE  3,93% a partir de janeiro/21  

 

PESQUISA 

Sinttel notifica Coelba e Neobpo
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