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ATENÇÃO CONVÊNIOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP,  UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, 

FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, 

Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio Integrado 

Polivalente, CEBAN, FASEP e outros. Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA,  AUTOMOTIVO ARO 15. Confira 

no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações, Call 

centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes. 
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Proposta aprovada 

Os companheiros da PAGGO, reunidos 

em Assembleia Geral, no ultimo dia 11 de 

dezembro, decidiram aceitar a proposta de 

Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013. 

A proposta da Empresa foi aceita, mas 

não aconselhamos à Oi a festejar o evento. 

A proposta ‘’foi muito mal recebida pelos 

trabalhadores que a aprovaram à contra 

gosto e com muito mau humor’’. Essas 

assembleias realizadas nas lojas da Oi 

revelaram um enorme descontentamento 

dos trabalhadores da PAGGO que se sentem 

desvalorizados e discriminados pela Oi. De 

fato, apesar de trabalharem na mesma 

Empresa, os trabalhadores da PAGGO têm 

salários e benefícios bem menores que seus 

colegas da Oi.  

Além de injusta e inaceitável, essa 

discriminação é burra, pois isso ocorre com 

os trabalhadores da linha de frente da Oi e 

que são responsáveis, no dia a dia,  pelo 

marketing de interação com a população.  

Temos certeza de que essa não é a melhor forma 

da Oi incrementar suas vendas, ao contrário, 

empresa que maltrata seus vendedores 

certamente vende menos do que poderia vender. 

De qualquer forma, os trabalhadores 

decidiram de forma livre e democrática, como é 

tradição do nosso Sindicato. Mas fica o 

sentimento de que, em 2013, os empregados da 

PAGGO deverão estar ainda mais unidos e 

mobilizados, AUMENTANDO A SUA 

PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS, para que 

possamos consolidar e ampliar as nossas 

conquistas, FAZENDO VALER NOSSA POSIÇÃO. 

Precisamos encontrar uma forma de pressionar 

um pouco mais a Empresa e, assim, conseguir 

acordos melhores no futuro. 

Desta feita, a decisão da assembleia do DF, 

juntamente com a dos demais estados que 

compõem a FITTEL, autoriza-nos a assinar o 

acordo coletivo, porem não encerra nossa 

batalha contínua pela melhoria nas condições de 

trabalho e dos benefícios.  

Aproveitamos para desejar a todos um final 

de ano com muita Paz, Saúde e Sucesso, fazendo 

votos que 2013 seja um ano de engajamento e 

participação de todos trabalhadores  na luta por  

relações de trabalho justas e decentes. 
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