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Falta argumento. 

Sobra petulância. 
Audiência na SRTE-DF acaba sem acordo. AC SERVIÇOS e BS 

SERVICE tem até o dia 15 de maio para formalizar proposta de ACT. 
 

 

O SINTTEL-DF informa aos trabalhadores das empresas AC SERVIÇOS e BS SERVICE, 

prestadores de serviço da B.B. TECNOLOGIA, que a audiência de mediação na 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Distrito Federal – SRTE-DF, ocorrida 

no último dia 08, acabou sem acordo entre as partes. As empresas insistiram numa 

proposta que prevê somente o reajuste de 1,56% sobre salários e benefícios e mais nada.  
 

Por outro lado, o sindicato argumentou a respeito da razoabilidade da Pauta de 

Reivindicações, principalmente se comparadas as condições de trabalho atualmente 

praticadas nesse Call Center com os valores do piso salarial e do auxílio alimentação 

previstos na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria no Distrito Federal. Desta feita 

o SINTTEL-DF exigiu das empresas a melhoria significativa da proposta de ACT e elas se 

comprometeram a formalizar uma “nova proposta” até o dia 15 de maio. 
 

A novidade dessa audiência foi a presença (em parte) da B.B. 

TECNOLOGIA na SRTE-DF. Do alto de seu pedestal, carregada de 

prepotência e arrogância, mas sem apresentar nenhum argumento 

concreto que a isentasse de responsabilidade, “ela” pouco 

contribuiu para o debate se ausentando antecipadamente da mesa. 

UMA VERGONHA! 
 

Porém o recado foi dado. O próximo passo, após a 

formalização da proposta pelas empesa, será o crivo dos 

trabalhadores na assembleia. Fiquem atentos aos próximos 

informativos e convocações do SINTTEL-DF! 
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Pauta de Reivindicações 2018 dos trabalhadores das empresas 

BS SERVICE e AC SERVIÇOS. 

(Prestadoras de serviço da B.B. TECNOLOGIA/BANCO DO BRASIL).    

(Aprovada em Assembleia Geral realizada no dia 22 de fevereiro de 2018.)   

 

 

1. Vigência BIENAL (2018/2020) do Acordo Coletivo de Trabalho, com reajuste/correção das cláusulas 

econômicas em 2019; 

2. Piso Salarial de R$ 1.210,00 (hum mil duzentos e dez reais; 

3. Reajuste Salarial Linear de 6% (seis por cento); 

4. Reajuste do Auxílio Alimentação (VR/VA) para R$ 30,00 (trinta reais) LINEAR, com a participação do 

empregado limitada a, no máximo, R$ 0,50 (cinquenta centavos) descontados do valor total mensal do 

respectivo benefício; 

5. TROCA/SUBSTITUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE SIM por um plano de melhor qualidade com maior 

rede credenciada e cobertura nos hospitais e clínicas do DF e entorno, com a mensalidade do 

empregado limitada a, no máximo, R$ 1,00 (hum real); 

6. Auxilio Creche de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais);  

7. Cesta Básica de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 

8. Para os Demais Benefícios reajuste de 6% (seis por cento) nos valores praticados; 

9. Melhoria das Condições de Trabalho, e Infraestrutura, conforme previsto no ANEXO II da NR-17 E 

NO ACORDO COLETIVO VIGENTE (CADEIRAS, HANDSETS, LANCHONETE, ARMÁRIOS, etc.); 

10. Configuração no Acordo Coletivo do pagamento de HORAS EXTRAS para os TODOS os feriados 

considerados facultativos, especialmente o Carnaval; 

11. Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2017/2018. 

 
 

 

 

Campanha Salarial 2018 dos trabalhadores 
das empresas AC SERVIÇOS e BS SERVICE. 

 


