
 

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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Assembleia Geral.
Sinttel-DF convoca trabalhadores das empresas BS Service e AC Serviços para 

deliberarem a respeito da sua Pauta de Reivindicações 2014/2015.
  

Convocamos TODOS os trabalhadores das empresas BS SERVICES e AC SERVIÇOS, 

prestadores de serviço da Cobra Tecnologia, para ASSEMBLEIA Geral que acontecerá no dia 27 
de fevereiro, próxima quinta-feira, no Auditório da Associação Comercial (ACDF), 
no 1º andar do Edifício Palácio do Comércio, no Setor Comercial Sul (SCS), com a 1ª chamada às 
12:30 hs (realizada  somente com a presença de 50% + 1 do total de trabalhadores das empresas) e a 

2ª chamada às 13:30 hs (realizada  com qualquer número de trabalhadores presentes), a fim de 
analisar, sugerir e decidir sobre a seguinte ordem do dia: 

 

  a) aprovação da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES com vistas à celebração do ACT para o 
período de 01.04.2014 a 31.03.2015;  
 b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; 
 c) autorização para estabelecimento em Acordo Coletivo de taxa assistencial para o 
Sindicato de Classe, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e 
firmar acordo nos respectivos autos. (Veja abaixo o Edital de Convocação) 

 

Venha! Participe! De a sua sugestão e ajude a consolidar nossa Pauta. A 
participação de todos é fundamental para que tenhamos êxito em nossa Campanha 
Salarial. Confira, no verso do boletim, o resumo da Pauta de Reivindicações.  

 

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 empregados das empresas BS SERVICES e AC SERVIÇOS, para Assembleia Geral que 
acontecerá no dia 27 de fevereiro, quinta feira, no Auditório da Associação Comercial (ACDF), no Edifício 
Palácio do Comércio 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) aprovação da pauta de reivindicações para o período de 01.04.2014 a 31.03.2015; 
b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; c) autorização para 
estabelecimento em Acordo Coletivo de taxa assistencial para o Sindicato de Classe, bem como para formular 
protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar acordo nos respectivos autos. 
 

Brasília, 24 de fevereiro de 2014. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
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Pré-Pauta de Reivindicações 2014/2015 dos trabalhadores das 
empresas BS SERVICES e AC SERVIÇOS. 

 

1. Reajuste Salarial Linear de 10% (composto pela reposição da inflação (INPC) + Ganho Real); 
2. Pisos Salariais conforme tabela abaixo: 

 

3. Reajuste no Auxílio Alimentação (VR) para R$ 15,00 (quinze reais) e R$ 17,00 (dezessete reais) 
respectivamente, com a participação dos empregados limitada a, no máximo, 1% do total do 
benefício; 

4. Redução da participação do empregado para inclusão de dependentes no Plano de Saúde para, no 
máximo, 3% do salário por dependente;    

5. Auxilio Creche de R$ 200,00 (duzentos reais) para filhos de empregados(as), com adequação do texto 
referente ao benefício no tocante a garantia de pagamento a todos os empregados que apresentarem 
recibos, seja de pessoa jurídica CNPJ (creche) ou pessoa física CPF (cuidador); 

6. Para os Demais Benefícios, reajuste de 10% (composto pela reposição da inflação (INPC) + Ganho Real); 
7. Concessão das Pausas de Descanso (2x10 min.) e Alimentação (20 min.) dentro da jornada de 

trabalho de 6 horas, conforme previsto na NR-17, ou aumento da Pausa 1 (emergencial) de 5 para 10 
minutos; 

8. Aumento na quantidade de micro-ondas disponibilizados; 
9. Disponibilização Brigadista no local de trabalho; 
10. Disponibilização de Médico no próprio local de trabalho para homologação de atestados; 
11. Melhoria nas “condições da copa” (máquina de café, garrafas térmicas, bebedouros, etc.)  
12. Manutenção dos banheiros, principalmente quanto aos “sanitários e descargas”; 
13. Implantação do Ticket Cultura - O objetivo é garantir meios de acesso e participação nas diversas 

atividades culturais desenvolvidas no Brasil. Os empregadores também são beneficiados com o vale. As 
empresas cadastradas no Programa de Cultura do Trabalhador recebem um incentivo fiscal do governo, 
podendo deduzir o valor despendido com o Vale-Cultura do imposto sobre a renda; 

14. Pagamento de “Incentivo Educação” na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor da 
matrícula/mensalidade dos cursos de graduação, pós-graduação, especialização, devidamente 
comprovados pelo empregado;   

15. Opção de fornecimento do VT em espécie (R$); 
16. Adicional Noturno de 40% da hora de trabalho normal; 
17. Pagamento de Bônus Mensal por atingimento de metas para todos os tipos de operadores; 

18. Pagamento de gratificação para a célula “BB Atende”;  

19. Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2013/2014. 

 

Campanha Salarial 2014 dos trabalhadores das empresas  

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

Cargo/Função Pisos Atuais Reajuste (R$) Pisos Reajustados

Operador de Atendimento "A" 678,00R$             S.M. 724,00R$                        

Operador de Atendimento "B" 759,36R$             75,94R$              835,30R$                        

Operador de Atendimento "C" 861,57R$             86,16R$              947,73R$                        

Operador de Atendimento "D"  (VIP) 943,44R$             94,34R$              1.037,78R$                    

Operador de Backoficce  (2º nível) 1.037,78R$         103,78R$            1.141,56R$                    

Monitor de Qualidade 1.124,93R$         112,49R$            1.237,42R$                    

Assistente de Supervisão 1.405,12R$         140,51R$            1.545,63R$                    

Supervisor "A" 1.859,09R$         185,91R$            2.045,00R$                    

Supervisor "B" 2.178,67R$         217,87R$            2.396,54R$                    

Supervisor "C" 2.376,87R$         237,69R$            2.614,56R$                    

Supervisor "D" 2.662,33R$         266,23R$            2.928,56R$                    

Supervisor de Qualidade Backoficce 2.901,94R$         290,19R$            3.192,13R$                    

Operador de Atendimento  Billingue "A" 1.198,17R$         119,82R$            1.317,99R$                    

Operador de Atendimento  Billingue "B" 1.317,99R$         131,80R$            1.449,79R$                    

Monitor de Qualidade Bilingue 1.425,71R$         142,57R$            1.568,28R$                    

Supervisor Bilingue 2.901,94R$         290,19R$            3.192,13R$                    


