
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, FACIBRA, 

(UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio 

e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio Integrado Polivalente, CEBAN, FASEP e outros: SIM Odontologia 

Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA, Centro Automotivo Aro 15. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de 

convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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Campanha Salarial 2014.
Sinttel convoca trabalhadores das empresas BS Service e AC Serviços à 
enviarem suas sugestões para a elaboração da Pauta de Reivindicações.

 

         Nossa data-base, 1º de ABRIL, está 

se aproximando e estamos iniciando 

nossa Campanha Salarial 2014. 
          

         É hora de começar a montar nossa 
Pauta de Reivindicações para as 
negociações acerca do Acordo Coletivo 
de Trabalho 2014/2015, que é o maior 
instrumento de defesa do trabalhador.  

  

O ACT é importante, pois define claramente as relações entre as empresas e seus 

empregados, além dos direitos, salários e benefícios dos trabalhadores. Sendo assim, a 

participação de todos é essencial para defender e ampliar nossas conquistas.  
 

Desta feita, convocamos todos os trabalhadores das empresas BS Service e AC 

Serviços, prestadores de serviço da COBRA TECNOLOGIA, a enviarem suas sugestões com 

vistas à montagem da Pauta de Reivindicações que será entregue à empresa e servirá de 

ponto de partida para as negociações. 
 

 Os companheiros poderão enviar suas sugestões de pauta por intermédio do nosso 

site www.sinttel.org.br, ou da urna que estará disponível na “copa” (sala de refeição) até a 

próxima quarta-feira, dia 19 de fevereiro, quando estaremos consolidando nossas 

reivindicações para apreciação em Assembleia. Fiquem atentos aos próximos 

informativos. 
 

Campanha Salarial 2014 dos trabalhadores das empresas  

BS Service e AC Serviços. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

 
 

AUXÍLIO CRECHE: POR QUE NÃO QUER PAGAR? 
 
Informamos a todos os trabalhadores da BS SERVICE que diante de uma 

série de reclamações e denúncias contra a empresa, quanto ao não pagamento 

do AUXÍLIO CRECHE, nos termos previstos no Acordo Coletivo de Trabalho 

vigente e do “Manual de Normas e Procedimentos" da própria BS, o Sinttel 

interpelou a direção da empresa, no último dia 06, no sentido de buscar 

informações, esclarecimentos e, principalmente, a resolução do problema. 

Porém, ressaltamos que não obtivemos a formalização de uma resposta 

concreta sobre a questão. Até o momento nos foi data apenas uma justificativa 

simplista de que a Cobra Tecnologia recusa-se a repassar os valores referentes 

ao benefício para todos aqueles que têm direito ao mesmo (conf. ACT e o 

Manual de Normas), limitando o auxílio somente àqueles que tenham 

matriculado efetivamente seus filhos em creches.  

 

 

Desta feita, o Sinttel-DF se coloca ao lado dos companheiros 

disponibilizando seu Departamento Jurídico para todos aqueles trabalhadores 

que se sentirem prejudicados, ou lesados, de alguma forma pelo não 

pagamento do Auxílio Creche. Nossos advogados já estão cientes do tema, e 

apostos para orientar, esclarecer e, se necessário, ingressar com ações 

individuais, caso seja vontade dos empregados. 
 

 

 


