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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com escolas, faculdades e universidades: Colégio Objetivo,  UNIP,  UPIS, Colégio Santa Terezinha, ALUB, Unicesp, 
Faculdade Anhanguera, Colégio e Faculdade Projeção, Facitec, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, IESB, Colégio Integrado Polivalente, UNEB, 
CESB, UNESBA, FACGAMA, FASEP e outras, Laboratório Sabin, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os 
descontos para os trabalhadores em call centeres, tele atendimento, telecomunicações sindicalizados e seus dependentes. 

SAUS Quadra 6, Bloco K, Sobreloja  -  Brasília-DF  -  CEP: 70.070-000  -  Fone: (61) 3321 6674  -  Fax: (61) 32243190 

 

Siga o Sinttel-DF
nas redes sociais  

 
Ano XXIX - Nº 030 – Brasília, 27 de fevereiro de 2013 –  www.sinttel.org.br  

Assembléia Geral 
Sinttel convoca trabalhadores das empresas FIXTI e BS Services para deliberarem 

a respeito da sua Pauta de Reivindicações 2013/2014. 
 

 

     Convocamos TODOS os trabalhadores das empresas FIXTI e BS SERVICES, prestadores de serviço da 

Cobra Tecnologia, para ASSEMBLÉIA Geral que acontecerá no dia 05 de março, próxima terça-feira, no 

Auditório da Associação Comercial (ACDF), no 1º andar do Edifício Palácio do Comércio, no Setor 
Comercial Sul (SCS), com a 1ª chamada às 12:30 hs (a ser realizada somente com a presença de 50% + 1 do total de 

trabalhadores das empresas) e a 2ª chamada às 13:30 hs (a ser realizada pontualmente no horário marcado com 

qualquer número de trabalhadores presentes), a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: 

  a) aprovação da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES para o período de 01.04.2013 a 31.03.2014;  

 b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; 

 c) autorização para estabelecimento em Acordo Coletivo de taxa assistencial para o Sindicato de 

Classe, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar acordo nos respectivos 

autos. (Veja abaixo o Edital de Convocação) 

Venha! Participe! De a sua sugestão e ajude a consolidar nossa Pauta. A participação de todos é 
fundamental para que tenhamos êxito em nossa Campanha Salarial. 

Acompanhe, no verso do boletim, um resumo da Pauta de Reivindicações.  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-
DF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores empregados das empresas FIXTI e BS 
SERVICES, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 05 de março, terça feira, no Auditório da Associação Comercial 
(ACDF), no Edifício Palácio do Comércio no Setor Comercial Sul (SCS), com a 1ª chamada as 12:30 hs e, na falta de 
quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com  a 2ª chamada as 13:30 hs, a fim de analisar e decidir sobre a 
seguinte ordem do dia: a) aprovação da pauta de reivindicações para o período de 01.04.2013 a 31.03.2014; b) 
autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; c) autorização para estabelecimento 
em Acordo Coletivo de taxa assistencial para o Sindicato de Classe, bem como para formular protesto judicial, instaurar 
dissídio coletivo e firmar acordo nos respectivos autos. 
 

Brasília, 27 de fevereiro de 2013. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
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Pauta de Reivindicações 2013/2014 dos trabalhadores das empresas FIXTI e BS SERVICES. 

1. Reajuste Salarial Linear de 12% (composto pela reposição da inflação (INPC) + Ganho Real (com base no 

salário mínimo)); 

2. Pisos Salariais conforme tabela abaixo: 

  

3. Reajuste no Auxílio Alimentação (VR) para R$ 14,00 (quatorze reais) e R$ 17,50 (dezessete reais e 
cinquenta centavos) respectivamente, com a participação dos empregados limitada a, no máximo, 1% do 
total do benefício; 

4. Redução da participação do empregado para inclusão de dependentes no Plano de Saúde para, no 

máximo, 3% do salário por dependente; 

5. Auxilio Creche de R$ 200,00 (duzentos reais) para filhos de empregados(as), até 07 (sete) anos; 

6. Para os Demais Benefícios, reajuste de 12% (composto pela reposição da inflação (INPC) + Ganho Real 

(com base no salário mínimo)); 

7. Implantação/fornecimento de Cesta Básica de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por mês; 

8. Realização de Exames Periódicos (anuais), sem ônus, exemplo Audiometria, com vistas à saúde e bem 

estar dos trabalhadores; 

9. Concessão das Pausas de Descanso (2x10 min.) e Alimentação (20 min.) dentro da jornada de trabalho 

de 6 horas, conforme previsto na NR-17, ou aumento da Pausa 1 (emergencial) de 5 para 10 minutos; 

10. Pagamento de “Incentivo Educação” na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor da 

matrícula/mensalidade dos cursos de graduação, pós-graduação, especialização, devidamente 

comprovados pelo empregado; 

11. Volta da folga no dia do Aniversário; 

12. Disponibilização de Uniforme; 

13. Melhoria e ampliação dos Filtros/Bebedouros nos locais de trabalho; 

14. Volta da Célula de OPJ, com o pagamento da respectiva gratificação; (?) 

15. Restringir o Atendimento de cada célula específica (PF, PJ, OPJ, VIP, etc.) ao seu respectivo segmento; 

16. Garantir a Ginástica Laboral a TODOS os trabalhadores independente do turno/jornada; 

17. Ampliação da Licença Maternidade para 6 meses (180 dias); 

18. Pagamento do Auxílio Alimentação (VR) nas FÉRIAS; 

19. Pagamento de Bônus Mensal/Gratificação por atingimento de metas para todos os tipos de operadores; 

20. Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2012 /2013. 
 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores das empresas FIXTI e BS Services. 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

Cargo/Função Carga Horária Salário Mensal PTC 

Operador de 1º Nível Júnior 180 h 678,00 R$            Até 90 dias 

Operador de 1º Nível Pleno 180 h 760,00 R$            De 91 a  180  dias 

Operador de 1º Nível Sênior 180 h 890,00 R$            Acima de  180  dias 

Operador de 2º Nível 180 h 974,00 R$            

Assistente de Supervisão 220 h 1.451,00 R$         

Supervisor "A" 220 h 1.920,00 R$         

Supervisor "B" 220 h 1.249,00 R$       2 

Supervisor "C" 220 h 2.454,00 R$         

Supervisor "D" 220 h 2.749,00 R$         


