
 
 

                                   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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ACT: Quem paga a conta?
1ª reunião realizada no dia 04 de agosto foi marcada, basicamente, pela 

choradeira da TELLUS e pelo arrocho imposto pelos contratantes do 
serviço. 

 

                       

Informamos aos companheiros da TELLUS, que a direção do SINTTEL-DF 

esteve reunida com representantes da empresa, no último dia 04, para dar início às 

negociações acerca da celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016. 

Desta feita, externamos aos trabalhadores toda a nossa preocupação com o 

encaminhamento da negociação adotado pela empresa. Escoradas na exploração 

imposta pelos contratantes do serviço, como CEB e ANEEL, a TELLUS esbanjou seu 

estoque de lamentações, dificuldades e choradeira, acenando com uma proposta 

simplista que prevê, basicamente, a reposição da inflação sobre salários e benefícios. 

Resultado: REJEIÇÃO e TENSÃO na mesa de negociação.  

Uma nova rodada de negociações já está marcada para a próxima terça-feira, 

dia 11 de agosto, porém alertamos a TELLUS, desde já, sobre o elevado grau de 

insatisfação que toma conta dos corredores e PA’s, e sobre as consequências que uma 

proposta ruim poderá causar entre os trabalhadores. 

Queremos discutir, e construir, uma proposta viável a partir da Pauta de 

Reivindicações e da observância às necessidades e carências dos trabalhadores que 

vão muito além de meros índices oficiais de inflação. 

Aos companheiros, pedimos que se mantenham mobilizados nos locais de 

trabalho e prontos a participar em massa da próxima convocação do sindicato. De 

sua parte, o SINTTEL-DF deixou claro para a TELLUS que nos termos propostos não 

tem conversa, sendo o embate inevitável.  
 

Campanha Salarial 2015 dos trabalhadores em Call Center da TELLUS. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 
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