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Proposta Aprovada 
Trabalhadores da TELLUS em assembleia por videoconferência decidem 

aprovar a proposta de ACT 2021/2022 formalizada pela empresa. 
 

 

 

O SINTTEL-DF informa que os trabalhadores da TELLUS, que participaram da Assembleia 

Geral Virtual (com transmissão pela página do Sinttel-DF no Facebook, devido à Pandemia do 

Coronavírus/COVID-19) do último dia 23de agosto, APROVARAM, por ampla maioria, a proposta 

da empresa para o ACT 2021/2022 (confira resumo no verso do boletim), autorizando o 

sindicato a assinar o referido acordo. 

 

 Desta feita, cabe destacar que a proposta aprovada consolida as conquistas da categoria 

nos últimos anos, mantendo direitos e corrigindo salários e benefícios em índices próximos, 

iguais e/ou acima da inflação e foi fruto, mais uma vez, da atuação firme e determinada do 

SINTTEL-DF na mesa de negociação. 

 

Os trabalhadores da TELLUS estão de parabéns pela 

participação expressiva na Assembleia Geral Virtual que 

aprovou ‘’por ampla maioria’’ a proposta de ACT. O sistema 

desenvolvido pelo sindicato garantiu que a votação fosse 

transparente e democrática, prevalecendo assim a a 

vontade soberana da maioria dos empregados. 

 Veja no gráfico ao lado o resultado da votação on-line. 
 

 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! 
 

Campanha   Salarial   2021   dos 

 Trabalhadores   da   TELLUS 
NO MUNDO DO TRABALHO NADA SE CONCEDE, TUDO SE CONQUISTA. 

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


 

 

RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2021/2022 DA TELLUS APROVADA NA 

ASSEMBLEIA DO DIA 23 DE AGOSTO. 

1. Reajuste do Piso Salarial de 5,61% a partir de 01 de agosto de 2021;  (INPC ref. a Agosto = 9,85%) 

2. Reajuste Salarial ‘’demais salários’’ de 5,61% a partir de 01 de agosto de 2021; 

3. Pisos Salariais: 

a. 180hs Reajuste de 5,61%, = R$ 1.378,17; 

b. 150hs Reajuste de 5,61%, = R$ 1.308,21; 

4. Auxílio Alimentação com Reajuste de 6,31% = R$ 33,50 a partir de 01 de agosto de 2021; 

5. Auxílio Creche com Reajuste de 14,3% = R$ 240,00 a partir de 01 de agosto de 2021; 

6. Cesta Básica com Reajuste de 9,85% = R$ 346,00 a partir de 01 de agosto de 2021; 

7. Reajuste de 5,61% para todos os demais benefícios, retroativos a 01 de agosto de 2021; 

8. Reajuste de 10,0% = R$ 275,00 no valor da PLR; 

9. Reajuste de 11,1% e 14,3% para o Condutor Autorizado de Moto de terceiro, Carro e Moto, a partir de 

01 de agosto de 2021 conforme valores a seguir: 

a. Carro:      Reajuste de 11,1% = R$ 200,00; 

b. Moto:      Reajuste de 14,3% = R$ 80,00; 

c. Motoqueiro em Moto de Terceiro:               Reajuste de 11,1%; = R$ 200,00. 

10. Plano Odontológico OdontoGroup (convênio com o Sinttel), valor de R$ 11,21 para todos aqueles que 

quiserem fazer adesão ao mesmo. 

11. Manutenção das Demais Cláusulas do ACT vigente. 

 

 

 

 

 

Continuem fortalecendo o sindicato, de maneira que 
possamos sempre continuar fazendo uma luta coletiva em 

benefício de todos! 


