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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 Aprovada.
Trabalhadores da TELLUS dão show de participação, responsabilidade e democracia, lotando a 
Assembleia Geral da categoria. Após muito debate e esclarecimentos, maioria dos empregados 

decidiu pela aprovação da proposta de ACT 2013/2014. 
 

Informamos aos companheiros em Teleatendimento, Telemarketing e Call Center da TELLUS que a ampla 
maioria dos trabalhadores presentes na assembleia do dia 22 decidiu aprovar a última proposta da empresa acerca do 
ACT 2013/2014 (confira resumo no verso do boletim), autorizando o Sinttel-DF a assinar o referido acordo. 

Lembramos, ainda, que todos os itens da proposta aprovada são retroativos a 1º de agosto, nossa data-base, e 
que todas as diferenças serão pagas até o dia 10 de setembro, conforme formalização da TELLUS. 

 

 

Cabe ressaltar a participação em massa dos trabalhadores na Campanha Salarial 2013, lotando as assembleias 
convocadas pela SINTTEL-DF, participando efetivamente com sugestões, encaminhamentos e, por que não, com 
críticas construtivas. Enfim, aos companheiros da Tellus fica o nosso recado: Parabéns pela maturidade, pela 
responsabilidade, pela seriedade, pela dignidade e pela disposição à luta! 

A partir da agora, passamos todos a ser fiscalizadores do ACT e atentos ao cumprimento de suas cláusulas. 
Para quaisquer dúvidas, esclarecimentos e denúncias entrem em contato com o SINTTEL-DF. 

A luta continua! 
  

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores da TELLUS. 

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

http://www.sinttel.org.br/
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INPC do período (últimos 12 meses) = 6,38% (inflação) 

Medido pelo IBGE 
 

 
Resumo da Proposta de ACT 2013/2014 APROVADA 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. 

3. Demais Salários Reajuste Linear de 8,5%. 

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. 


