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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

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, CENTRO 
AUTOMOTIVO ARO QUINZE. Confira no site 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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Siga o Sinttel-DF
nas redes sociais  

 
Ano XXIX- Nº 40– Brasília, 8 de março de 2013 –  www.sinttel.org.br  

Telco vai cumprir  

Convenção Coletiva
Graças a luta e a mobilização das companheiras e dos companheiros, junto com o seu 

Sindicato, a TELCO finalmente concordou em aderir a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
assinada entre o Sinttel-DF e o SEAC, o sindicato que representa os patrões.  

Com essa vitória, os trabalhadores da Telco terão melhorias no salário e nas condições 
de trabalho, além de outras garantias, pois as condições determinadas pela Convenção 
Coletiva de Trabalho são, na sua quase totalidade, melhores do que os acordos 
anteriormente assinados entre o Sinttel-DF a empresa. 

Parabenizamos os trabalhadores por sua firmeza e determinação. A rejeição unânime 
da proposta de Acordo Coletivo apresentada pela Telco demonstrou a união e a força moral 
da categoria, fazendo a empresa recuar.  

Mas a luta não acaba aqui. Sabemos que a Telco não teria aderido a Convenção se não 
fosse nossa luta. Em uma espécie de retaliação, a empresa quer retirar o Auxílio-Creche dos 
companheiros, o que é ilegal e não vamos aceitar. Existe até uma Súmula do TST (veja 
abaixo) que proíbe tal retirada. Sendo assim, tranquilizamos os trabalhadores quanto a essa 
questão. 

Quaisquer outras dúvidas podem ser resolvidas pelo e-mail juridica@sinttel.org.br 
  

Súmula nº 277 do TST 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. 

ULTRATIVIDADE (redação alterada na s na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 
185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de 
trabalho somente poderão ser modificados/suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. 

 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores da Telco 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista!  

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

