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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  
Unieuro, UPIS,  Uniplan,  Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK);- 

Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e outras. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 
trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e seus dependentes 

SAUS Quadra 6, Bloco K, Sobreloja  -  Brasília-DF  -  CEP: 70.070-000  -  Fone: (61) 3321 6674  -  Fax: (61) 33243190  

 

Siga o Sinttel-DF
nas redes sociais  

 
Nº 202 – Brasília, 12 de AGOSTO de 2013 –  www.sinttel.org.br  

TELLUS – CAMPAHA SALARIAL 2013  
(Teleatendimento, Telemarketing e Call Center) 

Assembleia Geral.
2ª rodada de negociações, no último dia 08 de agosto, apresenta poucos avanços e Sinttel convoca 

os trabalhadores da TELLUS para deliberarem sobre os rumos da Campanha Salarial 2013. 

Paralisação das atividades não esta descartada. 
 

 

Convocamos todos os trabalhadores em Teleatendimento, Telemarketing e Call Center da TELLUS para 

Assembleia Geral, que acontecerá no dia 15 de agosto, próxima quinta-feira, no Auditório da 
Associação Comercial (ACDF), localizado no 1º andar do Ed. Palácio do Comércio, quadra 02, no Setor Comercial 

Sul (SCS), com a 1ª chamada as 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), para deliberarmos as ações acerca da nossa campanha salarial 2013, 
inclusive a possibilidade de paralisação da atividades. (Veja o Edital no verso) 

 Solicitamos aos companheiros que estiverem trabalhando, no horário marcado (13:30hs), que se “desloguem” 
das respectivas PA’s, e venham participar da assembleia que decidirá os rumos da nossa campanha salarial 2013. Para 
todos os turnos (manhã, tarde e noite) reforçamos a importância da participação efetiva nesse momento de decisão, 
chegando mais cedo, ou saindo mais tarde, e comparecendo na assembleia. Todo o sacrifício é válido nessa hora! 

 

       Quanto à proposta de ACT foram poucos avanços até o momento. 
Principalmente porque a TELLUS insiste em enviar para a mesa de negociação 
“representantes” sem autonomia para decidir, ou mesmo, construir 
alternativas viáveis a partir da nossa Pauta de Reivindicações.  
 

     Perguntamos então: QUEM DECIDE PELA TELLUS? No entendimento do 
Sinttel essa pessoa deveria estar na mesa, demonstrando um mínimo de 
interesse, participando diretamente das negociações e buscando o 
entendimento a bom termo do Acordo Coletivo. Porém, alertamos a TELLUS 
que, enquanto ela mantiver a postura de somente “protocolar propostas pré-
formatadas” no sindicato o entendimento estará longe de acontecer.  

  Uma nova reunião com a TELLUS foi marcada para o dia 13.08, terça-feira, onde esperamos uma mudança 
radical na postura da empresa e a construção de uma proposta digna de ACT a ser submetida na Assembleia. Caso 
contrário, estaremos encaminhando na assembleia do dia 15 as ações a serem tomadas, entre elas a PARALISAÇÃO 
DAS ATIVIDADES. Essa é a hora! Chegou o momento! Não deixe que outros decidam por você.  

 
 

http://www.sinttel.org.br/


 Alô                                                                                                                                                    2 

 

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 em 

Teleatendimento, Telemarketing e Call Center empregados da TELLUS para Assembleia Geral que 

acontecerá no dia 15 de agosto, quinta feira, em frente à empresa, no Auditório da Associação Comercial 

(ACDF), localizado no 1º andar do Ed. Palácio do Comércio, quadra 02, 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) deliberação da Proposta de Acordo 

Coletivo de Trabalho 2013/2014 da empresa para o período de 01.08.2013 a 31.07.2014; b) deflagração de 

greve; c) assuntos gerais. 

 

Brasília, 12 de agosto de 2013. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
 
 

 

INPC do período (últimos 12 meses) = 6,38% 
Medido pelo IBGE 

 

1ª proposta da TELLUS (dia 29.07.13)                   2ª proposta da TELLUS (dia 08.08.13) 

 Reposição do índice de inflação (INPC) do 
período para salários e benefícios; 

 Piso Salarial de R$ 750,00. 

 Reposição do índice de inflação (INPC) do 
período para salários e benefícios + 1% de 
ganho real para salários e benefícios; 

 Piso Salarial de R$ 751,97; 
 Opção de escolha (anual) no fornecimento do 

Auxílio Alimentação entre VA e VR; 
 Implantação do Auxílio Creche, para pais e 

mães com filhos até 4 anos, no valor de R$ 
110,00; 

 Elevação do Adicional Noturno para 25%; 
 Elevação do limitador do “Anuênio” para 20%  

(hoje é de 15%); 
 Fornecimento de 1 VA/VR para cada 4 horas 

extras trabalhadas. 
 

 

É PRECISO AVANÇAR MAIS!  
É PRECISO MELHORAR ESSA PROPOSTA! 

É PRECISO VALORIZAR OS TRABALHADORES! 
RECONHECIMENTO JÁ! 

 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores em  

Teleatendimento, Telemarketing e Call Center da TELLUS. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 


