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

Proposta Rejeitada.
Reunidos em Assembleia Geral no último dia 15 trabalhadores da TELLUS decidiram rejeitar a 

proposta da empresa acerca do ACT 2013/2014. Sinttel-DF tenta a reabertura das negociações e 
uma nova assembleia já esta marcada para a próxima quinta-feira, dia 22. 

 

Informamos aos companheiros em Teleatendimento, Telemarketing e Call Center da TELLUS que a maioria dos 
trabalhadores presentes na assembleia do dia 15 decidiu rejeitar a última proposta da empresa acerca do ACT 
2013/2014 (confira resumo no verso do boletim). Desta feita, o Sinttel-DF já formalizou o resultado para a empresa 
solicitando a reabertura imediata das negociações. 

Diante da postura firme dos trabalhadores, esperamos sensibilizar a empresa no sentido de melhorar sua 
proposta, construindo uma alternativa viável que atenda a necessidade dos empregados, com vistas à celebração do 
ACT 2013. Uma nova rodada de negociações com os representantes da TELLUS foi confirmada para a próxima 
segunda-feira, dia 19. Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 

ASSEMBLEIA GERAL.
  

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

TELLUS para Assembleia Geral, que acontecerá no dia 22 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 08:00 hs (a ser realizada 
somente com a presença de 50% + 1 do total de trabalhadores das empresas) e a 2ª chamada às 

09:00 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 edital no verso do boletim) 

 Essa é a hora! Chegou o momento! Não deixe que outros decidam por você.  
 
 

http://www.sinttel.org.br/
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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 22 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 08:030 hs 

e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com  a 2ª chamada as 09:00 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%  (inflação) 
Medido pelo IBGE 

 

 
Resumo da Proposta de ACT 2013/2014 REJEITADA pelos trabalhadores da Tellus. 

 
1. Piso Salarial de R$ 780,00 (reajuste de 11,43%) para 180 horas. 

2. Piso Salarial de R$ 740,00 para 150 horas (reajuste e 9,14%). 

3. Demais Salários Reajuste Linear de 8%. 

4. Auxílio Alimentação: 

a. Jornadas de 150 e 180 horas : R$ 13,75 (reajuste de 13,45%) 

b. Jornada de 220 horas : R$ 15,50 (reajuste de 9%). 

5. Implantação de Auxílio Creche de R$ 120,00 para crianças até 5 anos dos empregados(as). 

6. Cesta de R$ 200,00 (reajuste de 11,66%). 

7. Reajuste de 8% para os demais benefícios. 

8. Elevação do Adicional Noturno para 25%. 

9. Opção de escolha (anual) no fornecimento do Auxílio Alimentação entre VA e VR (total ou parcial). 

10. Fornecimento de 1 VA/VR para cada 4 horas extras trabalhadas. 

11. Elevação do limitador do “Anuênio” para 20%. 

12. Piso de Supervisor de Atendimento fixado em R$ 1.400,00.  

13. Garantia de informações a respeito dos descontos relativos ao Plano de Saúde pelo SESMT. 
 
 
 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores em  

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


