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Proposta aprovada. 
Trabalhadores da TELLUS lotam assembleia da categoria e 

decidem pela aprovação da proposta de ACT 2017. 
 

 

O SINTTEL-DF informa que a maioria dos trabalhadores da TELLUS, 

que lotaram a Assembleia Geral do último dia 25, decidiu APROVAR a 

proposta da empresa acerca do ACT 2017/2018 (confira resumo no verso 

do boletim), autorizando o sindicato a assinar o referido acordo. 
 

 Desta feita, cabe destacar que apesar das divergências e 

discordâncias de alguns companheiros, principalmente da equipe de 

leituristas, a proposta garantiu, entre outros, reajustes de salários e 

benefícios com GANHO REAL PARA TODOS OS TRABALHADORES 

(variando entre 1% e 4,58%), chegando ao máximo de 13% no Auxílio 

Alimentação (R$ 26,00), numa inflação de 2%. Ressaltamos, ainda, que, 

graças ao empenho e a argumentação do SINTTEL-DF, junto a TELLUS, 

nenhum trabalhador com jornada de trabalho igual ou superior a 180hs 

ganhará menos que R$ 1.185,16. 
 

 Sendo assim, parabenizamos todos que se prontificaram a participar 

da Campanha Salarial 2017, lembrando que, com o SINTTEL-DF quem 

decide é o trabalhador de maneira soberana e democrática na assembleia. 
 

 A partir desse momento, sindicato e trabalhadores tornam-se 

fiscalizadores do Acordo Coletivo e qualquer descumprimento de suas 

cláusulas deve ser denunciado imediatamente para as devidas 

providências. A luta continua! 
 

 

 

NO MUNDO DO TRABALHO NADA SE CONCEDE, TUDO SE CONQUISTA. 
 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL/DF 
 

RESUMO DA PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

2017/2018 APROVADA PELOS TRABALHADORES. 
 

1. PISO SALARIAL: 

•  O Teleoperador passa a ter o salário no valor de R$1.185,16 (Hum mil cento e oitenta 

e cinco reais e dezesseis centavos) para os contratos de 180 horas; e o valor de 

R$1.125,00 (Hum mil, cento e vinte e cinco reais) para os contratos de 150 horas; 

Reajuste de 6,58%, índice este acima do INPC previsto. 

2. No Auxílio Alimentação a empresa se prontifica a reajustar o valor de R$23,00 em 

13,05%, passando o valor para R$26,00.  

3. No Auxílio Creche a empresa se prontifica a reajustar o valor de R$165,00 em 6,58%, 

passando o valor para R$176,00. 

4. Na Cesta Básica a empresa se prontifica a reajustar o valor de R$264,00 em 6,58%, 

passando o valor para R$282,00. 

5. Os DEMAIS BENEFÍCIOS e SALÁRIOS (acima do piso) o reajuste será de 3,08% 

(INPC+1% de ganho real). 

6. Na PLR a empresa se prontifica a reajustar o valor de R$210,00 em 6,58%, passando o 

valor para R$224,00. 

7. No Condutor Autorizado o pagamento será na seguinte proporção (6,58%):                        

Carro: R$ 151,80,                                                                                         

Moto: R$ 46,70, e                                                                                          

Motoqueiro em Moto de Terceiros: R$ 151,80 

8. Será realizada consulta à CEB, quanto a homologação do fornecimento de bermudas como 

uniforme dos leituristas, caso positivo, faremos uma enquete para definir o real interesse 

por parte dos mesmos. 

9. O protetor solar LUVEX, utilizado pela Tellus é de uso profissional e está entre os 10 

melhores produtos da revista proteção (revista especializada em segurança e saúde do 

trabalho). Os mesmos ficam disponíveis em bombas de 03 litros nos escritórios, para uso 

por parte dos colaboradores e recentemente distribuímos novos recipientes individuais 

para cada colaborador.  

10. Todos os trabalhadores que executam atividades com risco e periculosidade são 

remunerados com o adicional de periculosidade de 30%. Exemplo motoqueiros e 

Eletricistas. No caso dos Leituristas que identificam locais e situações de riscos no momento 

da leitura em campo, os mesmos são proibidos de fazerem contato com o medidor, 

orientado a não adentrar ao local e informar o código correspondente ao impedimento 

disponível junto ao seu crachá de identificação e no coletor.  

 


