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A proposta da 
empresa prévia a 
retirada do tíquete 
alimentação com 

fornecimento de cesta 
básica ou lanche, e 

plano de saúde 
custeado 100% pelo 
empregado, como já 
está ocorrendo em 

outros estados,  o que 
foi negado pelo Sinttel 
Bahia desde o início.

A Serede bem que tentou, mas devido à resistência da comissão dos Sindicatos, 

foram mantidas as cláusulas de agregamento de veículos, adicional por dirigir veículo 

para quem dirige os carros da empresa e KM de dados, cláusulas que só constam no 

Acordo Coletivo da Bahia. 

Sobre o agregamento,  a empresa queria mudar a tabela discriminando os veículos 

mais antigos, o que o Sindicato não aceitou e a Serede teve que recuar e manter o 

benefício.  

Para o Km de dados, a proposta inicial era retirar totalmente a cláusula, como conse-

guimos mantê-la, a Serede agora propõe alterar a redação, o que não foi aceito pelo 

Sindicato. 

Sinttel mantém tabela e
adicional para dirigir veículo

SE LIGUE!

BENEFÍCIO 

MANTIDO



Próxima audiência no dia 06 de julho
Esperamos que na próxima audiência virtual que será realizada no dia 06 de 

julho, às 10h,  com mediação da SRTE, a LIQ apresente a sua proposta atendendo 

aos principais pleitos do Sindicato,  assim poderemos realizar as assembleias com 

a categoria.  

Sinttel repudia atrasos nos salários
O Sinttel repudia a postura da LIQ que, mais uma vez, atrasou os salários dos 

trabalhadores que ganham acima do piso. Isso, infelizmente, já virou rotina. 

Durante a audiência na SRTE,  o Sinttel denunciou essa prática nociva da 

empresa, que precisa entender que quem trabalha quer receber seus salários e 

honrar com seus compromissos.  

ERRATA: No Alô Base anterior denunciamos o não pagamento de salários, mas 

o que está ocorrendo são atrasos constantes no pagamento. 
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ITENS DA PAUTA  CONTRAPROPOSTA DO SINTTEL  3ª PROPOSTA DA LIQ

REAJUSTE DO PISO  
SINTTEL propõe reajustar o piso em 
janeiro  

LIQ propõe reajustar em maio

ABONO COMPENSATÓRIO  
 Com os salários reajustados na data 

base, não há abono.  

Propõe R$ 220  parcelado em 2 vezes 
para jornada de 180 horas e 
proporcional para jornadas inferiores

REAJUSTE ACIMA PISO  
SINTTEL propõe reajustar em janeiro/21 
com o índice de  5,51% (inflação)  

Propõe reajustar os salários em 1,5% a 
partir de maio/21  sem pagamento de 
abono  

PLANO DE SAÚDE  
SINTTEL propõe manter o modelo atual 
incluindo os recém contratados  

Propõe que o trabalhador assuma 
integralmente   a mensalidade e a 
coparticipação  

VR/VA  
SINTTEL propõe manter o modelo atual 
reajustando em 5,51%  

Propõe substituir por cesta básica ou 
refeição na empresa  

AUXÍLIO CRECHE, PNE,  
SINTTEL propõe reajustar na data base 
aplicando 5,51%  

Propõe congelar até 31.12.2021

CLÁUSULAS SOCIAIS  
SINTTEL exige discutir todas as 
cláusulas  

Irá avaliar a proposta  

A proposta da 
empresa prévia a 
retirada do tíquete 
alimentação com 

fornecimento de cesta 
básica ou lanche, e 

plano de saúde 
custeado 100% pelo 
empregado, como já 
está ocorrendo em 

outros estados,  o que 
foi negado pelo Sinttel 
Bahia desde o início.

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Telecomunica-

ções - Fenattel junto com os sindicatos filiados, inclusive o 

Sinttel Bahia,  estão se mobilizando incluir os trabalhadores 

em telecomunicações, prestadores de serviços essenciais, nos 

grupo prioritários para a vacinação contra a Covid-19.

A Fenattel protocolou ofício no Ministério da Saúde solicitan-

do prioridade na vacinação para toda a categoria telefônica, 

mas o órgão emitiu uma nota técnica não contemplando esse 

pedido. 

Na Bahia,  a nossa luta começou no mês de fevereiro, com o 

Sindicato protocolando  a solicitação de vacinação na Gover-

Se somos essenciais 
para o trabalho, somosprioridade 

para a vacinação!

REAJUSTE SALARIAL  2% em julho e 2% em novembro/21 

ABONO INDENIZATÓRIO 
Passou de R$ 150 para R$ 300 a ser pago até 05 dias úteis após aprovação 
do ACT para os empregados (as) ativos na data da assembleia 

REAJUSTE VR/VA 2% em julho e 2% em novembro/21 

DESCONTO COPARTICIPAÇÃO no VA/VR 
Jornada 220 horas - Reduz para 6% em agosto/21 e 5% em fevereiro/22.  
Jornada 06 horas diárias - R$ 0,01 centavo de real 

AUXÍLIO CRECHE PARA FILHOS DE EMPREGADAS 
2% em julho e 2% em novembro/21. Do 4º mês até a criança completar 02 
anos e 04 meses 

AUXÍLIO PNE 2% em julho e 2% em novembro/21 

VR/VA NAS FÉRIAS R$ 170 para associados e R$ 126 para não associados 

CESTA NATALINA  Mantém meia carga do VR/VA em dezembro 

AGREGAMENTO Mantém a tabela da Bahia sem alteração e corrige em 5% em junho 

KM PARA OS TRABALHADORES DE DADOS 
Mantém a cláusula no ACT e após assembleias, SINTTEL e SEREDE se reunirão 
para voltar a discutir o tema 

ADICIONAL POR DIRIGIR VEÍCULO 
Mantém o benefício exclusivo na BAHIA corrigindo 2% em julho e 2% em 
novembro 

ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA 
Será garantida estabilidade para quem tiver o mínimo de 05 anos na empresa e 
12 meses para aposentadoria 

DIÁRIA DE VIAGEM Acrescentar ½ folha de tíquete e voltar a discutir o tema em até 60 dias 

JORNADA ESPANHOLA PARA ENGENHARIA E MASSÍVEL será implantada em 01 de agosto 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL GERAL  Haverá reunião específica para discutir o tema 

PPR (PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS) 2021  Será apresentado aos sindicatos em 30 dias  

MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO ACT Empresa concordou 
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