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V E R G O N H A ! 
BS Service e AC Serviços ignoram trabalhadores, reivindicações 

e à mesa de negociação, formalizando uma proposta de Acordo 
Coletivo mesquinha, rasteira e que vai na contramão das demais 

empresas do segmento (confira resumo da proposta no verso do informativo). 
Para o SINTTEL-DF a B.B. Tecnologia é a grande artífice e a maior 

responsável por esse show de desvalorização, descaso e indiferença. 
 

Assembleia Geral.  

 

O SINTTEL-DF convoca TODOS os 
trabalhadores das empresas BS Service e AC 
Serviços, prestadores de serviço da BB 
Tecnologia, para a Assembleia Geral, com 

indicativo de GREVE, que acontecerá no dia 
27 de abril, quarta-feira, na PRAÇA DO 
POVO, LOCALIZADA EM FRENTE AO EDIFÍCIO 

DONA ANGELA, Quadra 03, Setor Comercial Sul 

(SCS), as 14 horas, para analisar e decidir 
a respeito da seguinte ordem do dia: a) 
“proposta final” formalizada pela(s) 
empresa(s) para a celebração do ACT 
2016/2017 e b) instauração de GREVE por 
tempo indeterminado. (confira o edital no 
verso do informativo) 
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RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2016/2017 DAS EMPRESAS. 
INPC (inflação ) do período = 9,91% 

De: Rosa Maria [mailto:]  
Enviada em: terça-feira, 19 de abril de 2016 12:06 
Para: 'Rodrigo Teixeira Franco' <rodrigo@sinttel.org.br>; 'Ivomar' <ivomar@sinttel.org.br> 
Cc: Rachel Rodarthe < > 
Assunto: ACT 2016 
 
Rodrigo, bom dia. 
 
Após várias analises nos preços praticados hoje em nosso contrato com a BBTS, informamos que os 
índices que podemos praticar para fechamento do ACT 2016/2017 são os seguintes: 
 
1 – Para todos os níveis de cargos (exceto nível B) e benefícios (exceto alimentação) – 8% 
2 – Para o Cargo de Nível “B” – 9% 
3 – Para o Vale Alimentação, repasse do INPC – 9,91% 
 
Com a atual crise politica e econômica que nosso pais está passando, gostaríamos muito de contar com 
a colaboração deste Sindicato, no intuito de aceitação desta proposta, pois qualquer índice acima dos 
apresentados irá comprometer a liquidez da empresa. 
 
Atenciosamente 
 
Rosa Maria Belanda 
Diretoria Executiva. 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO 

DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e 

representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores empregados das empresas BS 

SERVICE e AC SERVIÇOS, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 27 de abril, quarta-

feira, na PRAÇA DO POVO LOCALIZADA EM FRENTE AO EDIFÍCIO DONA ANGELA, Quadra 

03, Setor Comercial Sul (SCS), com a 1ª chamada às 13:00hs e a 2ª chamada às 14:00hs a 

fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) Proposta de ACT 2016/2017 

formalizada pelas empresas; b) Instauração de GREVE por tempo indeterminado. 

 

Brasília, 25 de abril de 2016. 

Brígido Roland Ramos  

Presidente Sinttel-DF 
 
 

 

 

Campanha Salarial 2016 dos trabalhadores das empresas 
BS SERVICE e AC SERVIÇOS. 


