
          

B
ra

s
il

FITTELAlô  Alô
 

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  

 
Nº 091 – Brasília, 25 de ABRIL de 2013 –  www.sinttel.org.br  

Proposta Aprovada.
Trabalhadores das empresas FIXTI e BS SERVICES, reunidos em Assembleia realizada no dia 

23 de abril, decidem aprovar a proposta das empresas  para a celebração do ACT 2013/2014. 
 

 
 

Informamos a todos os interessados que a maioria dos trabalhadores das empresas FIXTI e BS 
SERVICES, que se prontificaram a participar da Assembleia Geral realizada no último dia 23 de abril, 
decidiram aprovar a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013 formalizada pelas empresas, 
autorizando o Sinttel a assinar o referido acordo.  

 

Cabe ressaltar que, em 2013, a diretoria do Sinttel, com muito poder de argumentação, conseguiu 
negociar uma proposta de Acordo Coletivo que pode ser considerada como sendo a “melhor proposta dos 
últimos anos”, mas nos ressentimos, mais uma vez, da baixa participação dos empregados das empresas nas 
reuniões e assembleias relativas à nossa Campanha Salarial. Desta feita reforçamos a importância da 
participação efetiva dos trabalhadores para que possamos aumentar e consolidar, ainda mais, nossas 
conquistas.  

O Sinttel informa, ainda, que as diferenças relativas à proposta são retroativas a 1º de abril (data-
base) e serão pagas na folha de pagamento do mês de maio (paga até o 5º dia útil de junho). 

 

Solicitamos aos trabalhadores da FIXTI e BS SERVICES que, a partir desse momento, passem a 
fiscalizar o cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho e que denunciem imediatamente ao sindicato 
qualquer irregularidade. 

 

ATENÇÃO! 
As empresas FIXTI e BS SERVICES informaram ao SINTTEL que estariam implantando imediatamente a 
concessão das pausas de descanso (2 x 10min.) e alimentação (20min.), com alteração/elevação da jornada 
para 6h20min, obedecendo a “legislação vigente”. O sindicato contra argumentou solicitando um prazo 
maior para a implantação da nova jornada, no sentido de evitar transtornos aos trabalhadores e para que 
os mesmos pudessem se adequar a nova rotina laboral. Desta feita, a mudança ocorrerá somente a partir 
de 1º de julho (início do 2º semestre). 
Informamos ainda que infelizmente, até que a NR-17 seja adequada à amarração da pausa de alimentação 
(20 min) dentro da jornada de 6 horas, qualquer empresa que conceder os 40 minutos de pausas com 
elevação da jornada para 6h20min, estará dentro lei, apesar da nossa discordância. 
Para quaisquer dúvidas entre em contato com o SINTTEL. 

 

http://www.sinttel.org.br/
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Resumo da Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014 da empresa FIXTI. 
 
 

 Reajuste e Pisos Salariais conforme tabela abaixo, a partir de 1º de abril/13. 
 

 

Interstício / Obs. Cargo / Função SALÁRIO REAJUSTE

Até 90 dias Operador de Atendimento "A" 678,00R$              S.M.

de 91 à 1 ano Operador de Atendimento "B" 759,36R$              12%

acima de 1 ano Operador de Atendimento "C" 861,57R$              8,5%

antigo 2º nível Operador de Atendimento "D" (VIP) 943,44R$              8,5%

cargo novo Operador de Backoficce (2º nível) 1.037,78R$          8,5%

cargo novo Monitor de Qualidade 1.124,93R$          8,5%

Assistente de Supervisão 1.405,12R$          8,5%

Supervisor "A" 1.859,09R$          8,5%

Supervisor "B" 2.178,67R$          8,5%

Supervisor "C" 2.376,87R$          8,5%

Supervisor "D" 2.662,33R$          8,5%

cargo novo Supervisor de Qualidade Backoffice 2.901,94R$          10,9%

cargo novo Operador de Atendimento Billingue "A" 1.198,17R$          1,69%

cargo novo Operador de Atendimento Billingue "B" 1.317,99R$          1,69%

cargo novo Monitor de Qualidade Bilingue 1.425,71R$          -

cargo novo Supervisor Bilingue 2.901,94R$          2,77%  
 

 Auxílio Alimentação 

o R$ 12,00 (14,3%) e R$ 14,00 (7%) com redução na participação dos empregados para no 

máximo 5% do valor do auxílio; o que corresponde a um aumento total de 21% e 13%, 

respectivamente, no valor líquido do benefício, a partir de 1º de abril/13; 

o “Adicionalmente, será oferecido na lanchonete interna do Contact Center, a partir de 

01.07.2013, refeição pronta (prato feito composto de arroz, feijão, salada e uma opção de 

carne) acompanhado de um copo de refresco, pelo valor de R$ 7,00 (sete reais).” 

 Auxílio Creche no valor de R$ 170,00, correspondente a um reajuste de 13,3%, com aumento do 

prazo de concessão do benefício para filhos até 7 anos completos; 

 Cesta Básica de Férias, no valor de R$ 150,00, correspondente a um reajuste de 87,5%, a partir 

de 1º de abril/13; 

 Concessão das Pausas de Descanso (2x10 min.) e Alimentação (20 min.), com o aumento da jornada diária para 

6H20 a partir de 1º de julho/2013. 

 Reajuste de 8,5% para os demais benefícios; 

 Os empregados da equipe de supervisão terão direito à uma folga no mês do seu aniversário, numa sexta-feira 

que anteceda um final de semana em que não esteja de plantão. Para os demais empregados, também terão 

direito à uma folga no mês do seu aniversário, num final de semana em que esteja escalado para o plantão. 

 Ampliação da quantidade de Filtros/Bebedouros nos locais de trabalho até o final do mês de 

junho/13; 

 Garantia da realização da Ginástica Laboral a todos os empregados com controle de presença; 
 Manutenção das Demais Cláusulas do ACT 2012/2013. 


