
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

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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Ano XXXI - Nº 041 – Brasília, 11 de MARÇO de 2015 – www.sinttel.org.br  

Explicação absurda. 
Questionada quanto à concessão das folgas semanais TELLUS tenta 

justificar o injustificável para praticar jornadas de trabalho superiores 
às 36 horas semanais previstas no Acordo Coletivo.  

 

                       

O SINTTEL-DF vem informar aos trabalhadores da TELLUS que esteve 

reunido com representantes da empresa, no último dia 06, para tratar da 

questão da concessão das folgas semanais.  
 

Para nossa surpresa, e espanto, a TELLUS confirmou que pratica uma 

jornada de trabalho absurda, onde o empregado tem de trabalhar no mínimo 7 

dias para ter direito a sua folga, baseada numa “tese jurídica” esdrúxula 

descrita na “ISO 8601”(?). Por essa tese distorcida o trabalhador poderia 

trabalhar até 12 dias ininterruptos antes de poder “descansar”.  
 

No entendimento do SINTTEL-DF esse procedimento é ILEGAL e vai contra 

a jornada de trabalho de 36 horas semanais (ou 180 horas mensais) prevista 

nos respectivos contratos de trabalho do Call Center e no ACORDO COLETIVO 

DE TRABALHO firmado entre as partes. Ou seja, para o SINTTEL-DF para cada 6 

dias trabalhados tem de haver, obrigatoriamente, 1 dia de folga. Qualquer coisa 

diferente disso É PASSÍVEL DE AÇÃO JUDICIAL e denúncia no Ministério 

Público do Trabalho. 
 

A TELLUS encerrou sua manifestação sugestionando o agendamento de 

mediação junto a SRTE-DF para a resolução do impasse. O SINTTEL-DF ficará 

aguardando ansioso a convocação para tal mediação, onde argumentará em 

defesa do legítimo direito a folga semanal dos trabalhadores. Até lá, nosso 

departamento jurídico estará à disposição para todos aqueles que se sentirem 

prejudicados de alguma forma em seus direitos. 
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