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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 
trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e seus dependentes 
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Negociação sim! 
Imposição não!

Primeira rodada de negociações com os representantes da DEDIC/CONTAX esta agendada para o 

próximo dia 29, segunda-feira. Desde já alertamos a empresa que não aceitaremos imposições, nem 
a precarização das condições de trabalho. Trabalhadores devem se unir em busca de seus direitos. 

 

 
 

  Informamos aos trabalhadores da DEDIC/CONTAX que está agendada para a próxima segunda-feira, 
dia 29 de abril, a primeira rodada de negociações acerca do ACT 2013/2014 com os representantes da 
empresa. Esperamos que este ano, ao contrário de 2012, a CONTAX esteja verdadeiramente disposta a 
negociar e construir uma proposta digna de ACT, a partir da nossa Pauta de Reivindicações. 
 Porém, caso a postura da empresa seja somente a do “discurso simplista” de reposição da inflação 
sobre salários e benefícios, desconsiderando nossos pleitos, principalmente, no tocante ao reajuste com 
Ganho Real, o caminho deverá ser novamente o do embate em todas as instâncias possíveis, seja na porta 
da empresa, seja nos tribunais.  

Faz-se necessário, para tanto, o reconhecimento, por parte do grupo DEDIC/CONTAX, das 
particularidades de Brasília, quanto ao seu elevado “custo de vida” e “sua logística”, remunerando seus 
empregados dignamente e a contento. CHEGA DO JÁ CONHECIDO DISCURSO DO “... nos outros Estados 
praticamos condições inferiores...” ou “... no restante do país oferecemos somente isso...“. NO DISTRITO 
FEDERAL NÃO CABE ESSA POSTURA! 
 Para os trabalhadores fica o recado de que somente com participação efetiva conseguiremos 
consolidar e ampliar nossas conquistas. Sem o trabalhador uma Campanha Salarial não tem sentido e todas 
as ações são facilmente repelidas pela empresa. NÃO SE DEIXE INTIMIDAR! NÃO DEIXE DE PARTICIPAR! 
NESSE MOMENTO TODO SACRIFÍCIO É VÁLIDO NA BUSCA POR MELHORES SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E 
CONDIÇÕES DE TRABALHO. Fique atento aos próximos informativos! 
 

“QUEM NÃO LUTA POR SEUS DIREITOS NÃO É DIGNO DELES.” (Rui Barbosa) 
 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores da DEDIC/CONTAX. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 
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