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ATENÇÃO TRABALHADORAS E
TRABALHADORES NA TELL FREE

Em assembleia realizada no dia 22, na cidade de Santa Maria (RS), os trabalhadores deliberaram os itens 
para a consolidação da pauta de reivindicações para o Acordo Coletivo de Trabalho – 2017, a ser apresentada 
para a empresa.

Próximas etapa :
– Entrega da pauta para a empresa com sugestão de data para o início das negociações.
Assim que tivermos a confirmação da data da primeira reunião de negociação, vamos informá-los.

– 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 março de 
2017, o reajuste salarial correspondente a 100% 
da variação do INPC do período (março/2016 a fe-
vereiro/2017) e mais ganho real de 5%

– PISO SALARIAL
Fica estipulado que o Piso Salarial praticado pela 
empresa será de acordo com a tabela do Piso Re-
gional-RS, faixa II. 
Ocorrendo alteração do piso regional de salários 
para valor superior ao estabelecido no “caput” des-
ta cláusula, em janeiro/2016 e em janeiro/2017, a 
Tell Free compromete-se a praticar o novo valor.
Para os empregados com jornadas inferiores a 
180 (cento e oitenta) horas mensais, o salário de-
verá observar proporcionalmente o piso estabele-
cido no “caput”.

– PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO 
   NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

A empresa se compromete a estabelecer, conjunta-
mente com o Sinttel/RS, até 60 dias após a assinatu-
ra do presente instrumento coletivo, as metas neces-
sárias ao alcance de valores de participação sobre 
os lucros e resultados, através de acordo específico.

– VALES REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
A empresa fornecerá aos seus empregados, duran-
te toda a contratualidade, vales Alimentação e Re-
feição, através de crédito em cartão específico para 
este fim, independente 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 Mar-
ço/2017, auxílio educação infantil no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais) ao mês, mediante a com-
provação da despesa, 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, deverá cons-
tar o nome do prestador de serviços, que pode ser 
pessoa física (com CPF, RG e endereço), ou pessoa 
jurídica, com CNPJ.

Alguns itens aprovados para composição da pauta:



 

Sede Campestre Beco do Cego – Lami
Para ter o privilégio de curtir a natureza e um churrasco sob a sombra das árvores centenárias e a natureza à 

beira das águas do Guaíba, a indicação é a sede campestre do Beco do Cego, localizada no bairro Lami, parada 
11, zona Sul de Porto Alegre.

Tabela de Preços da Sede Campestre Beco do Cego (congelados)
ASSOCIADOS DE SINDICATOS CONVENIADOS – Ligue para o seu sindicato
Diária apartamento (até 4 pessoas):
– à vista R$ 55,00 – à prazo R$ 64,00 (1+3)   – Excedentes no apartamento p/pessoa: à vista R$ 10,00
Diária barraca
– à vista R$ 25,00 – à prazo R$ 30,00 (1+3) – Diária barraca vazia: R$10,00 à vista
CONVIDADOS: para ter acesso ao Beco do Cego, somente associados e seus dependentes, menores de 21 

anos, e convidados com convites adquiridos na Secretaria do Sindicato. 
Retirar na secretaria do sindicato, antecipadamente     – Convites (Sinttel/Beco): R$ 10,00
 FORMAS DE PAGAMENTO – À VISTA – Em dinheiro ou cartão.

PARTICIPE COM A SUA FAMÍLIA, CONVIDADOS E AMIGOS 
A diretoria do seu sindicato vem se dedicando ao máximo para melhor atender e 

satisfazer os associados e associadas. 
Para tanto, está conveniada com o SINTTEL, sindicato dos Telefônicos, que está disponibi-

lizando as suas colônias de lazer para os associados deste sindicato.

INSCRIÇÕES E RESERVAS:  LIGUE PARA O SEU SINDICATO          
Associados de Porto Alegre e região metropolitana: tels. (51) 3286-9604 e 3286-9605.
Para associados do Interior: tels. (51) 3286-9633 e (51) 3286-9634

VERANEIO PRAIA RONDINHA
Período de 22/Dez/2016 a 04/Mar/2017

Apartamentos Especial / TV/Vet/Frig
                        À vista                    Prazo (1+3)           Prazo (1+5)              Prazo (1+7)  
Adulto                 144,00                   168,00                 186,00                    200,00
08 a 12       95,00                   108,00                 120,00                    128,00
04 a 07       74,00                     84,00                   96,00                    104,00
00 a 03        Isento  

Convidados
Apartamento Simples                                           Apartamento/TV/Vent./Frig.
Idade      À vista (R$)   Prazo (1+3)  Prazo (1+5)   À vista         Prazo(1+3)    Prazo (1+5)
Adulto     118,00        136,00  150,00   164,00       188,00         210,00
08 a 12    74,00            88,00   96,00   115,00          132,00           144,00
04 a 07    42,00            48,00  54,00    84,00           96,00             108,00   
0 A 03      Isento

Associados, pagamento em até 8 (oito) vezes (entrada + sete parcelas) nos cartões Visa, Banricompras, 
Mastercard e Diners Club. Conveniados e convidados, em até 6 (seis) vezes (entrada + 5 parcelas).

TABELA DE PREÇOS
Colônia de Férias – Rondinha (Diária Completa: café da manhã/almoço/janta)
Sócios e Familiares (Pai, mãe, filhos, cônjuges, netos, sogra e sogro).  (COMPROVADAMENTE)
Apartamentos Simples                                                              
Idade                  À vista (R$)  Prazo (1+3)            Prazo (1+5)               Prazo (1+7)             
Adulto         88,00                     104,00                 114,00                    124,00                              
08 a 12       57,00                       64,00                   72,00                      80,00                              
04 a 07       34,00                       40,00                   48,00                      56,00                              
00 a 03              Isento        
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