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AC  e  BS 
Proposta Aprovada 

 

               Os trabalhadores da AC Serviços e BS 
Services reunidos em assembleia geral no dia 3 de 
maio de 2019, aprovaram a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho – ACT 2019/2021 
apresentada pelas empresas.  
Lembrem-se que nossa Data Base é 1º de abril, 
portanto temos todos um retroativo a receber. 
 
               Agradecemos a participação ‘’em massa’’ 
dos trabalhadores na Assembleia, bem como em 
toda a Campanha Salarial de 2019. A partir de 
agora temos que fiscalizar o cumprimento do ACT 
aprovado e comunicar ao Sinttel-DF qualquer 
problema de descumprimento por parte das 
empresas. Veja no verso, faça sua filiação online. 

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


 

 

 Filiação ao Sinttel-DF 
 

Solicitamos a todos os 
trabalhadores das empresas AC 
Serviços e BS Services que se 
filiem ao sindicato, pois quanto 
mais filiados, mais forte fica a 
representação do trabalhador e 
consequentemente, também 
teremos mais e melhores 
condições de defender a 
categoria. Todos sabem que 
sindicato forte “incomoda 
muito tanto as empresas quanto 

aos governos de plantão’’. Nesses últimos governos, temos enfrentado uma 
onda antitrabalhador e para continuar enfrentando tudo isto, contamos 
com o apoio da nossa categoria. O valor da mensalidade para os filiados é 
de apenas 1% de sua remuneração.  
 
                       É muito simples filiar-se! Basta acessar a nossa página  

( www.sinttel.org.br ) e clicar no ícone “Filiação online’’ e preencher 
os dados pessoais solicitados, bem como da empresa na qual você está 
vinculado. 
                       Além de fortalecer nossa entidade sindical, o associado ao 
Sinttel-DF também pode contar com a proteção do nosso Departamento 
Jurídico, usufruir de vários convênios com Clínicas, Escolas e 
Faculdades. Alguns convênios são extensivos à família, como o excelente 
Plano Odontológico que prevê a inclusão de dependentes e familiares e 
temos também, a hospedagem nos apartamentos de alto nível em 
Caldas Novas à disposição dos associados.  
 

Filiando-se você fortalece o seu sindicato 
 e usufrui de vários benefícios. 

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

