
           

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  

Unieuro, UPIS,  Uniplan,  Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK);- 

Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e outras. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 
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Campanha Salarial 
Trabalhadores da Alcatel 

  Nossa data-base está perto (1˚de 
setembro) e estamos iniciando a nossa 
Campanha Salarial 2012/2013. É hora de 
começar a montar nossa pauta de 
reivindicações para as negociações do 
Acordo Coletivo de Trabalho, que é o 
maior instrumento de defesa dos direitos 
do trabalhador.   

O ACT é importante, pois define 
claramente as relações entre a empresa e 
seus empregados, além dos direitos e 
benefícios dos trabalhadores. Sendo assim, 
a participação de todos é essencial para 
defender e ampliar nossas conquistas. 

    Convocamos os trabalhadores da 
ALCATEL a fazerem suas sugestões para a 
montagem da pauta de reivindicações que 
será entregue à empresa e servirá como 

ponto de partida para as negociações.  
Essas sugestões são fundamentais para 
montarmos uma pauta que corresponda às 
expectativas e contemple as reivindicações 
de todos os companheiros.     

Vale sempre lembrar que a conquista 
de melhores salários e benefícios depende 
da participação de todos. Quanto maior a 
participação, maior é a nossa força!  

Os companheiros da ALCATEL 
poderão enviar suas sugestões de pauta 
para o e-mail antonio@sinttel.org.br ou 
para os representantes / diretores Claudio 
Dutra, Alessandro, Jackson, Jéssica e 
Lázaro. 

 
Participe! As nossas conquistas têm 

o tamanho da nossa mobilização. 
 

Campanha Salarial 2012/2013  
dos trabalhadores da ALCATEL 

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