
 

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 todos os trabalhadores em Call Center da TELLUS para 

deliberarem a respeito da proposta de ACT 2014/2015.  
 

Convocamos todos os trabalhadores em Call Center e Teleatendimento da TELLUS 

para Assembleia Geral, que acontecerá no dia 25 de agosto, próxima segunda-
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 (realizada somente com a presença de 50% + 1 do total de trabalhadores) e a 2ª chamada às 
13:30 hs (realizada com qualquer número de trabalhadores presentes), para analisar e decidir a 

respeito da proposta formalizada pela empresa com vistas a celebração do ACT 
2014/2015. 

 

Solicitamos aos companheiros, independente do turno de trabalho (manhã, tarde e 

noite), que participem da assembleia que decidirá os rumos da Campanha Salarial 2014, no 

horário marcado (13:30hs). Lembrando sempre que: É DIREITO DO TRABALHADOR, 

GARANTIDO POR LEI, PARTICIPAR DAS ASSEMBLEIAS CONVOCADAS PELO SINDICATO. 
  

Quanto à proposta formalizada pela TELLUS, podemos afirmar que nas duas rodadas 

de negociação com a empresa, ocorridas nos dias 12 e 19 de agosto, conseguimos, com 

muita argumentação, garantir reajustes com ganho real não somente para salários, mas, 

também, para todos os benefícios, principalmente o Auxílio Alimentação, além de discutir 

concretamente pontos fundamentais da Pauta de Reivindicações, como as questões da 

melhoria do Plano de Saúde, da implantação do PLR e da concessão do VT em dinheiro.  
 

Desta feita, o Sinttel-DF põe as cartas na mesa, e chama os trabalhadores à grande 

responsabilidade de analisar e decidir sobre a proposta de Acordo Coletivo. 
 

Campanha Salarial 2014 dos trabalhadores em 
Call Center da TELLUS. 

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