
Veja abaixo os principais pontos discutidos 
e as propostas dos Sindicatos e da OI: 

SALÁRIOS

BENEFÍCIOS

BENEFÍCIOS

DA OI 
ACT 

 
S

 

 

 

PESQUISA 

Junho de 2021
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Negociações da CCT 2021 começam quinta-feira (29)
A primeira rodada de negociação para fechamento da Convenção Coletiva 2021/2022 

será realizada na próxima quinta-feira (29/4). 

Para evitar que haja novamente enrolação por parte do patronato, os sindicatos  exigirão 

uma data para encerramento das negociações.

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  

Uma nova 

rodada de 

negociação 

está agendada 

para a

próxima 

sexta-feira 

(23) 

CAMPANHA

SALARIAL



Salário dos líderes 
Em virtude da diferenciação dos 

salários dos líderes e das lojas,  o 

Sinttel  pleiteou que os salários des-

ses trabalhadores sejam revistos, 

pois do jeito que vai todos ficarão 

recebendo salário mínimo e o pior, 

com acúmulo de demandas e uma 

responsabilidade gigantesca. 

O SINTTEL continuará cobrando 

os enquadramentos desses compa-

nheiros para que sejam finalmente 

reconhecidos financeiramente. 

Trabalhadores sofrem 
com pandemia 

Sobrecarga de trabalho, estresse 

devido ao medo de contágio, agres-

sões verbais e físicas já que estão 

assumindo as tarefas dos seguran-

ças por falta de compreensão da 

COELBA e NEOBPO que demitiu os 

profissionais, esse é o dia a dia dos 

trabalhadores das lojas.
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Negociações da CCT 2021 começam quinta-feira (29)
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será realizada na próxima quinta-feira (29/4). 

Para evitar que haja novamente enrolação por parte do patronato, os sindicatos  exigirão 
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 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
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SINTTEL propõe manter o modelo atual 
reajustando em 5,51%  

Propõe substituir por cesta básica ou 
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AUXÍLIO CRECHE, PNE,  
SINTTEL propõe reajustar na data base 
aplicando 5,51%  

Propõe congelar até 31.12.2021
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cláusulas  
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O Sinttel Bahia está em campanha para inclusão da categoria telefônica 

como prioridade na vacinação contra a COVID-19. O Sindicato já 

encaminhou ofícios para o governo da Bahia e para as prefeituras solicitando 

a inclusão nas determinações da Comissão Intergestores Bipartite  - CIB 

responsável pela seleção dos grupos prioritários. 

 Acompanhe a campanha no site (www.sinttelba.com.br) e nas redes 

sociais do Sindicato. 

Se somos essenciais para o trabalho, somos prioridade para a vacina!
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