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Proposta aprovada. 
Trabalhadores da TELLUS dão show de participação, responsabilidade 

e consciência lotando a Assembleia da categoria. 
 

 

           Informamos aos companheiros e companheiras da 

TELLUS que os trabalhadores presentes na assembleia 

do último dia 23 decidiram aprovar a proposta da 

empresa acerca do ACT 2016/2017 (confira resumo no 

verso do boletim), autorizando o SINTTEL-DF a assinar o 

referido acordo. Destaque para os reajustes do AUXÍLIO 

ALIMENTAÇÃO na ordem de 27,8% e do PISO SALARIAL 

da categoria na ordem de 13,7%. (INPC do período 9,56%)  
  

Lembramos, ainda, que todos os itens econômicos da proposta aprovada são 

retroativos a 1º de AGOSTO, nossa data-base, e que todas as diferenças serão pagas já 

na folha do mês corrente, até o quinto dia útil de setembro, exceto o Auxílio 

Alimentação que terá sua diferença disponibilizada na forma de crédito/carga no 

cartão. 
 

Desta feita, cabe ressaltar, mais uma vez, a participação em massa dos 

trabalhadores na nossa Campanha Salarial, lotando as assembleias convocadas pelo 

SINTTEL-DF e participando efetivamente com suas sugestões, dúvidas, críticas e 

encaminhamentos. Enfim, aos companheiros da TELLUS fica o nosso recado: 

Parabéns pela maturidade, pela responsabilidade, pela seriedade, pelo 

interesse e pela participação.  
 

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 2016 dos trabalhadores da TELLUS.  
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

 
 

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


 

 

 

RESUMO DA PROPOSTA ACT 2016/2017 

 

1. Pisos Salariais:  

a. Jornada de trabalho de 180hs: R$ 1.112,00 a partir de 1º de 

agosto - (reajuste de 13,7%) 

b. Jornada de trabalho de 150hs: R$ 1.050,00 a partir de 1º de 

agosto - (reajuste de 13,7%) 

2. Reajuste Salarial de 9,56% para as demais jornadas de trabalho a 

partir de 1º de agosto; 

3. Auxílio Alimentação de R$ 23,00 LINEAR a partir de 1º de agosto - 

(corresponde a um reajuste de 27,8% no valor de 6hs e de 15% no 

valor de 8hs) 

4. Demais Benefícios 9,56% a partir de 1º de agosto; 

5. Plano de Saúde: Realização de pesquisa junto aos empregados 

quanto as propostas de outros fornecedores de Plano de Saúde para 

escolha e definição dos empregados. Quanto a melhoria do Plano 

Unimed relativa a rede credenciada: “caso não haja melhoria 

significativa do plano, a TELLUS enviará carta de cancelamento do 

mesmo no prazo de 60 dias. ”; 

6. Extensão dos prazos de Homologações de Atestados, fica 

estabelecido que os atestados de até 03 (três) dias permanece o 

prazo de 48hs e acima de 03 (três) dias o prazo será de 72hs; 

7. Em relação ao Aviso de Férias a TELLUS se prontifica a estender a 

comunicação do início das férias para 45 (quarenta e cinco) dias; 

8. Manutenção das Demais Cláusulas e condições do ACT vigente. 

 


