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TELLUS: reunião referente 
 ao ACT 2019 na segunda-feira 

 

Informamos aos trabalhadores da TELLUS 
que ‘’finalmente’’ na segunda-feira (12/8), 
acontecerá a primeira reunião de 
negociação do ACT 2019/2020.   
 
Lembramos a todos que nossa Data Base é 
1º de agosto e, consequentemente, o que for 
negociado com a empresa terá efeito 
retroativo à esta data. 

 
A TELLUS teve prazo suficiente para analisar, verificar, estudar e ver como 
encontrar soluções para as demandas da categoria, pois o documento com as 
reivindicações aprovadas em assembleia geral foi protocolado na empresa 
dia 19 de junho.  
 
Sendo assim, fazemos um apelo aos trabalhadores para que se mantenham 
mobilizados em torno de seu sindicato, a fim de fortalecer nossa posição na 
mesa de negociação. Vale sempre lembrar, que a nossa Pauta de 
Reivindicações foi construída com base nas ideias e sugestões dos 
trabalhadores da TELLUS e representa os anseios, preocupações e 
necessidades da categoria.  

Campanha Salarial 2019 dos 
Trabalhadores da TELLUS 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 

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


 

 
Pauta de Reivindicações 2019 dos trabalhadores da TELLUS.    

(Assembleia Geral realizada no dia 18 de junho de 2019.)  

1. REAJUSTE Salarial LINEAR (Composto pelo INPC + 2% de Ganho Real); 
. 

2. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO de R$ 33,00 (trinta e três reais); 
 

3. Fornecimento de AUXÍLIO CRECHE no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para filhos 
de até 7 anos completos; 
 

4. Concessão de CESTA BÁSICA no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)  
 

5. Para os DEMAIS BENEFÍCIOS, reajuste (Composto pelo INPC + 2% de Ganho Real); 
 

6. Padronização do prazo das HOMOLOGAÇÕES DE ATESTADOS p/ 72 h; 
 

7. Ampliação da LICENÇA MATERNIDADE para 6 meses (180 dias); 
 

8. Ampliação da LICENÇA PATERNIDADE para 20 (vinte) dias; 
 

9. Implantação de um Dia de FOLGA no dia do ANIVERSÁRIO; 
 

10. Fornecimento de PLANO ODONTOLÓGICO para todos os empregados; 
 

11. Pagamento de PLR no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) para todos os empregados; 
 

12. Melhoria das Condições de Trabalho, e Infraestrutura, conforme previsto no ANEXO II da NR-
17 e no ACT vigente (cadeiras, handsets, ar condicionado, demais mobiliários, + Impressoras dos 
Leituristas, etc.); 
 

13. LEITURISTAS e ELETRICISTAS: Pagamento de CONDUTOR AUTORIZADO na seguinte 
proporção: CARRO, valor de R$ 200,00 (duzentos reais); MOTO, valor de R$ 70,00 (setenta reais); 
Motoqueiro em MOTO DE TERCEIROS, valor de R$ 200,00 (duzentos reais); 

 

14. LEITURISTAS e ELETRICISTAS: Fornecimento de combustível de acordo com o Km rodado, 
Reajuste do Aluguel de Moto e Readequação no valor pago; 
 

15. Agasalho completo para os Motoqueiros; 
 

16. Chapéu com protetor de pescoço; 
 

17. Fornecimento de UNIFORME: camisas; 
 
18. Manutenção das DEMAIS CLÁUSULAS do ACT 

vigente.   


