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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com escolas, faculdades e universidades: Colégio Objetivo,  UNIP,  UPIS, Colégio Santa Terezinha, ALUB, Unicesp, 
Faculdade Anhanguera, Colégio e Faculdade Projeção, Facitec, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, IESB, Colégio Integrado Polivalente, UNEB, 
CESB, UNESBA, FACGAMA, FASEP e outras, Laboratório Sabin, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os 
descontos para os trabalhadores em call centeres, tele atendimento, telecomunicações sindicalizados e seus dependentes. 
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nas redes sociais  
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Falta de vontade!
1ª rodada de negociações, realizada nos dias 20 e 21 de março, com a FIXTI e a BS 
SERVICES foi marcada basicamente pela choradeira das empresas e pelo arrocho 

imposto pela COBRA Tecnologia. 
 

 
 

Informamos aos companheiros das empresas FIXTI e BS SERVICES, que a direção do Sinttel-DF 
esteve reunida com os representantes das empresas,  nos últimos dias 20 e 21 de março, para o início 
das negociações acerca da celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014. 

 

 

Desta feita, externamos aos trabalhadores toda a nossa preocupação com o encaminhamento da 
negociação adotado pelas empresas. Capitaneadas pela COBRA TECNOLOGIA (contratante do serviço, 

responsável direta pelo andamento, ou não, das negociações e quem detém, de fato, a “chave do cofre”), as 
empresas não apresentaram respostas concretas a vários itens da nossa Pauta de Reivindicações, além 
de sugestionar um reajuste salarial estilo “Robin Hood” que privilegia os maiores salários em detrimento 
da grande massa de trabalhadores que recebe pelo menor piso previsto no ACT. 
 

Resultado: rejeição e tensão na mesa de negociação. Uma nova rodada de negociações deve 
acontecer entre os dias 08 e 12 de abril (a confirmar), porém alertamos, desde já, as empresas (FIXTI, BS 
SERVICES e COBRA) a respeito do elevado grau de insatisfação que toma conta dos corredores e PA’s da 
empresa e sobre as consequências que uma proposta ruim poderá causar entre os trabalhadores. 
 

Enquanto isso, pedimos aos companheiros que aumentem sua mobilização nos locais de trabalho 
demonstrando toda a sua indignação com a falta de reconhecimento profissional dispensada pelos 
patrões. 

    

De sua parte, o Sinttel-DF deixou claro para as empresas que nos termos propostos não tem 
conversa, sendo o embate inevitável. Chega de descaso!  

 

Fiquem atentos aos próximos informativos e convocações do SINTTEL. 
 

 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores das FIXTI e BS SERVICES. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

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

