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ATENÇÃO TRABALHADORES
 NA TELL FREE

ASSEMBLEIA PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA 
PAUTA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – 2017

ACT (Acordo Coletivo de Trabalho)
O que é e para que serve

Dia: 22/02/2017 

Horário: 9h30min, primeira chamada
                 10h em segunda chamada

Local: Santa Maria – Delegacia
             Sinttel – Av. Rio Branco, 
             601 / Sala 4 – Centro

Pauta: 

Todas essas conquisTas são possíveis, 
com a parTicipação do Trabalhador

O Sinttel/RS lembra a categoria que o ACT 
(Acordo Coletivo de Trabalho) é o mecanismo que 
garante ao trabalhador melhorias das condições 
no trabalho,  além dos direitos garantidos pela CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas), como o au-
mento salarial e do tíquete refeição/alimentação, a 
melhoria do auxílio-creche/ educação infantil e a in-
clusão de itens de cunho sociais econômicos.

Nos últimos anos, os trabalhadores da ca-
tegoria que atuam nos call centers conseguiram 
avanços significativos nas negociações do ACT, 
como a garantia de um piso salarial equiparado ou 
acima do mínimo nacional ou regional, inclusão do 
tíquetes (VR/VA), ampliação de benefícios, bem 
como a permanência de direitos conquistados em 
acordos anteriores.

– Deliberação sobre a pauta de reivindicações ao 
ACT 2017;
– Autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho e/ou Convenção Coletiva 
de Trabalho, instaurar Dissídio Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos;

– Deliberar e fixar percentual de desconto para Contribuição  Assistencial em prol do Sindicato e Federação



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Rio 
Grande do Sul – Sinttel/RS, por seu presidente Gilnei Porto Azambuja convoca os empregados da TELL FREE BRASIL TELEFÔ-
NICA IP S/A para Assembleia Geral Extraordinária a  ser realizada no dia 22 de FEVEREIRO de 2017 às 9h30min em primeira 
chamada, ou às 10h em segunda chamada, na delegacia regional do Sinttel (Av. Rio Branco, nº 601/4 – Centro, Santa Maria/RS), 
com a seguinte ordem do dia: 

1. Deliberação sobre a pauta de reivindicações ao ACT 2017;
2.  Autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho e/ou Convenção Coletiva de Trabalho, 

instaurar Dissídio Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos;
3. Deliberar e fixar percentual de desconto para Contribuição  Assistencial em prol do sindicato e federação.

Porto Alegre, 13 de Fevereiro de 2017.

Gilnei Porto Azambuja
Presidente

– da viGÊncia e da daTa-base
   1º de março/2017 a 28 de fevereiro/2018
    Data-base – Março

– reaJusTe salarial
A TELL FREE concederá, em 1º de mar-

ço de 2017, o reajuste salarial correspon-
dente a 100% da variação do INPC do pe-
ríodo (março/2016 a fevereiro/2017) e mais  
ganho real de 5% 

– piso salarial
Fica estipulado que o Piso Salarial pra-

ticado pela empresa será de acordo com a 
tabela do Piso Regional-RS, faixa II. 

Ocorrendo alteração do piso regional de 
salários para valor superior ao estabeleci-
do no “caput” desta cláusula, em janeiro/ 
2016 e em janeiro/2017, a TELL FREE 
compromete-se a praticar o novo valor.

Para os empregados com jornadas infe-
riores a 180 (cento e oitenta) horas men-
sais, o salário deverá observar proporcio-
nalmente o piso estabelecido no “caput”.

– proGrama de parTicipação nos 
lucros e/ou resulTados
A empresa se compromete a estabelecer, 

conjuntamente com o Sinttel/RS, até 60 dias 
após a assinatura do presente instrumento 
coletivo, as metas necessárias ao alcance 
de valores de participação sobre os lucros 
e resultados, através de acordo específico.

– salÁrio subsTiTuição
A empresa garantirá ao empregado subs-

tituto, inclusive de cargos de chefia, setor e 
subsetor a percepção das diferenças de sa-
lário do substituído com acréscimo de 50% 
á titulo de gratificação por desempenho da 
função,a partir do primeiro dia de substitui-
ção, desde que o afastamento do substituído 
seja igual ou superior a 10 (dez) dias.

de necessidades especiais, independen-
temente da idade, auxílio no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais).

– assisTÊncia mÉdica
A empresa fornecerá Assistência Médica 

da UNIMED aos seus empregados, sem 
custos para os mesmos.

A assistência médica poderá ser estendi-
da aos cônjuges e dependentes do traba-
lhador, sem custos.

– convÊnio odonTolÓGico
A empresa disponibilizará convênio de 

assistência odontológica com a ODONTO-
PREV para seus empregados, cabendo a 
estes optar pela adesão, cujo custo será 
assumido integralmente pela empresa.

–  auXílio Funeral
A empresa garantirá a inclusão do bene-

fício auxílio funeral no seguro de vida em 
grupo e em conformidade com o regra-
mento deste, no caso de falecimento de 
empregado, ao seu representante legal e 
ou herdeiros e ou sucessores.

– auXílio acidenTe de Trabalho e/
ou doença proFissional
As despesas médicas e medicamentos 

decorrentes de acidente de trabalho e/ou 
doença profissional serão de responsabili-
dade da empresa.

– GaranTias ao empreGado 
esTudanTe
O empregado estudante, matriculado em 

estabelecimento de ensino e cursando pri-
meiro grau, segundo grau, curso superior, 
curso de formação profissional ou profis-
sionalizante, não poderá ter o seu horário 
de trabalho alterado até o término da etapa 
que estiver sendo cursada.

Substituição superior a 60 (sessenta) 
dias consecutivos acarretará a efetivação 
na função, salvo os casos decorrentes de 
acidente do trabalho, auxílio doença e li-
cença maternidades.

– vales reFeição e alimenTação
A empresa fornecerá aos seus emprega-

dos, durante toda a contratualidade, vales 
Alimentação e Refeição, através de crédito 
em cartão específico para este fim, inde-
pendente de jornada de trabalho, a partir de 
Março de 2017, com o seguinte valor facial:
a) Vale-Alimentação – por mês:

R$ 200,00 para 8 horas
R$ 150,00 para 6 horas
R$ 130,00 para 5 horas

Sem participação do trabalhador.
b) Vale-Refeição – por dia trabalhado:

R$ 25,00 para 8 horas
R$ 20,00 para 6 horas
R$ 15,00 para 5 horas

participação do trabalhador:  desconto 1%. 

– auXílio educação inFanTil.
A empresa concederá, a partir de 01 de 

Março/2017, auxílio educação infantil no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao 
mês, mediante a comprovação da despe-
sa, até o final do ano em que o/a filho/a/
enteado/a completar 6 (seis) anos de vida.

No comprovante de pagamento à Creche/
Escola de Educação Infantil/Cuidador, deve-
rá constar o nome do prestador de serviços,  
que pode ser pessoa física (com CPF, RG e 
endereço), ou pessoa jurídica, com CNPJ.

– auXílio aos Trabalhadores com 
Filhos deFicienTes
A empresa concederá mensalmente, a 

partir de 1º de outubro de 2015, aos em-
pregados com filho/a/enteado/a portador/a 

sugestões
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principais iTens da pauTa acT  2017


