
 

                                   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 BSB Ativos reunidos em Assembleia realizada no dia 25 

de maio decidem aprovar a proposta de ACT 2015/2016 da empresa.
                       

 

        Informamos à categoria e aos 
demais interessados que a maioria dos 
trabalhadores da BSB Ativos presentes na 
Assembleia Geral realizada no dia 25 de 
maio, decidiu aprovar a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 
formalizada pela empresa, autorizando o 
sindicato a assinar o referido acordo. Dos 
171 trabalhadores presentes, 95 votaram 
pela aprovação e 76 pela rejeição da 
proposta. Atualmente, a empresa possui 
cerca de 420 trabalhadores. 

  Cabe ressaltar que este ano o 
SINTTEL-DF, mesmo com todas as 
dificuldades, conseguiu negociar um 
acordo bastante razoável que prevê, entre 
outros avanços, 15% de Reajuste no Piso 
Salarial, 20% no Auxílio Creche e 13% no 
Auxílio Alimentação. Apesar de todos os 
esforços do sindicato, infelizmente, a 
PARTICIPAÇÃO DOS “OPERADORES” foi 
muito pequena nas reuniões e assembleias 
da Campanha Salarial.  

O trabalhador tem direito de 
participar da assembleia convocada pelo 
seu sindicato. Ela é a instância única de 
aprovação ou rejeição de proposta, bem 
como de deliberação sobre questões 
trabalhistas, entre outras decisões. Dizer 
que “não tem tempo” ou “que não pode 
‘deslogar’ para participar da assembleia” 

não justifica sua ausência em um momento 
tão importante para a categoria.  

Destacamos que ao longo dos seus 
31 anos de existência, o SINTTEL-DF 
sempre respeitou a decisão soberana dos 
trabalhadores. Nesta Campanha Salarial 
não foi diferente, cumprimos o nosso papel 
de esclarecer e debater com os 
companheiros o andamento das 
negociações, o teor das propostas 
apresentadas, bem como os rumos  e as 
consequências de nossas ações. Agora é 
acatar a decisão democrática da categoria e 
fiscalizar o cumprimento do ACT.  

Vamos lutar juntos  
Ficar apenas reclamando ou 
insatisfeitos não vai melhorar as 
condições de trabalho na empresa, por 
isso é preciso transformar essa 
insatisfação em AÇÃO. Como é a 
maioria quem decide nas assembleias, 
os companheiros operadores precisam 
estar unidos e mobilizados para 
conquistarem melhores salários e mais 
benefícios na próxima data-base. É 
assim que se faz! Trabalhadores e 
sindicato têm que andar sempre juntos. 
Parabéns a todos que participaram da 
Campanha Salarial.  

               Veja no verso, a proposta aprovada 
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Resumo da Proposta Aprovada 
pelos trabalhadores da BSB Ativos 

INPC 8,34% (data-base maio) 
 

1. Piso Salarial de R$ 950,00 aumento de 
15,151% do valor atual; 
 

2. O Piso salarial do Operador de 
Teleatendimento Especializado será 
de R$ 1.092,50 (mil noventa e dois reais 
e cinquentas centavos); 

 

3. Reajuste Salarial e 10% para todos os 
cargos/funções remunerados acima 
dos pisos; 
 

4. Auxilio Alimentação de R$ 16,00 para 
R$ 18,00 para cargo de 06h 
(operacional) e de R$ 22,00 para R$ 
24,00 para cargo de 08h (operacional), 
aumento de 12,5% e 9,10% 
respectivamente, e aos trabalhadores 
que não se incluírem na disposição 
acima receberão reajuste de 9,10%, 
garantido a todos os empregados o 
recebimento mensal de 26 tíquetes; 
 

5. Pagamento de Auxílio Creche no valor 
de R$ 240,00 e; para os trabalhadores 
que exercem atividades relacionadas ao 
Teleatendimento Especializado, 
atividades de cobrança, Sac, 
Investimento e de Informática de 
primeiro nível fica estabelecido o 
percentual de 32% do salário do 
operador especializado (349,58), até a 
idade limite de 72 meses; 
 

6. Plano de Participação no Lucros e 
Resultados (PPLR) - Até o dia 
31/10/2015 empresa irá apresentar os 
critérios e percentuais de valores a 
receber (ano base 2016); 

 
7.  Redimensionamento das escalas de 

fim de semana para todos as 
empregadas que laboravam mais do 
que dois (02) domingos ao mês, 
conforme art. 386 da CLT;  

 
8.  Assistência Médico-Hospitalar: Duas 

(02) opções a livre escolha dos 
trabalhadores, sendo: (1) Plano de 
Saúde de menor custo, com a 
participação do empregado limitada a, 
no máximo, 30% do valor do referido 
plano; sendo este com co-participação, 
e (2) Plano de Saúde de maior custo, 
sem coparticipação (mantidas as 
condições atuais);  

 

 
 

9. Abono de atestado de 
acompanhamento de filhos menores 
de 12 anos, limitado a 3 vezes ao 
semestre; 
 

10. Implementação em 90 dias (após a 
assinatura do ACT) do Ticket Cultura 
com o objetivo de garantir meios de 
acesso e participação nas diversas 
atividades culturais; 
 

11.  Flexibilidade para pagamento das 
horas de trabalho (em comum acordo 
entre as partes) em casos de greve dos 
trabalhadores do transporte público 
(rodoviários/ metroviários); 
 

12.  A empresa firmará convênio com 
instituições de ensino, no intuito de 
garantir descontos nas mensalidades de 
graduação/pós-graduação, a todos os 
seus empregados; 
 

13.  Realização de pesquisa interna, no 
intuito de viabilizar o fornecimento de 
uniforme (realizada em até 6 meses);  
 

14.  Manutenção das Demais Cláusulas do 
Acordo Coletivo 2014/2015. 


