
 

                                   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: Confira no sítio do 

Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em Telecomunicações e Call centers sindicalizados e seus 

dependentes.  
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Proposta aprovada. 
Trabalhadores da BS SERVICE e da AC SERVIÇOS dão show de mobilização, 
responsabilidade e consciência lotando a Assembleia da categoria. Proposta de 

ACT foi aprovada pela categoria.
                       

 

           Informamos aos companheiros e companheiras 
das empresas BS SERVICE e AC SERVIÇOS, prestadores 
de serviço da BB Tecnologia, que os trabalhadores 
presentes na assembleia do último dia 05 decidiram 
aprovar a proposta da empresa acerca do ACT 
2015/2016 (confira resumo no verso do boletim), 
autorizando o SINTTEL-DF a assinar o referido acordo. 
Destaque para o reajuste do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO na 
ordem de 31%, aproximadamente, no valor líquido do 
benefício. 

 

 Lembramos, ainda, que todos os itens econômicos da proposta aprovada são 
retroativos a 1º de ABRIL, nossa data-base, e que todas as diferenças serão pagas na 
folha de pagamento do mês de maio, exceto o Auxílio Alimentação que terá sua 
diferença disponibilizada na forma de crédito/carga no cartão até o dia 15 de maio, 
será conforme formalização da empresa. 

Desta feita, cabe ressaltar, mais uma vez, a participação em massa dos 
trabalhadores na nossa 1ª Campanha Salarial, lotando as assembleias convocadas 
pela SINTTEL-DF e participando efetivamente com suas sugestões, dúvidas, críticas e 
encaminhamentos. Enfim, aos companheiros da BS Service e da AC Serviços fica o 
nosso recado: Parabéns pela maturidade, pela responsabilidade, pela seriedade, 
pelo interesse e pela disposição à luta! 

   A partir da agora somos todos fiscalizadores do ACT e devemos estar atentos 

ao cumprimento de suas cláusulas. Para quaisquer dúvidas, esclarecimentos e 

denúncias entrem em contato com o SINTTEL-DF. A LUTA CONTINUA! 
  

Campanha Salarial 2015 dos trabalhadores das empresas  
BS Service e AC Serviços. 

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

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 
RESUMO DA PROPOSTA DE ACT DAS EMPRESAS. 

 

Reajuste Salarial LINEAR de 9,5% 

Auxílio Alimentação de R$ 18,00 para 6 horas e de R$ 19,50 para 8 horas; 

com redução na participação do empregado limitada ao máximo 1,5% do 

benefício. (31%) 

Auxílio Creche de R$ 208,05 (9,5%) 

Cesta Básica de Férias de R$ 177,59 (9,5%) 

Reajuste demais benefícios 9,5% 

Implantação de Empréstimo Consignado para os trabalhadores da AC Serviços. 

Fornecimento de contracheque impresso para aqueles que solicitarem ao RH. 

Disponibilização de Brigadista a partir de 10 de maio. 

Disponibilização de táxi para os trabalhadores que perderem o horário do 

transporte no turno da noite, por atendimento no final da jornada. 

Garantia de Treinamento e Reciclagem mediante novo procedimento das 

empresas com emissão de certificados. 

 


