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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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Assembleia CANCELADA. 
PLANSUL não honra compromisso assumido em mesa, não formaliza proposta e 

retrocede na negociação. Sinttel exige a reabertura imediata das discussões 
acerca do ACT 2013/2014.  

 

 

 
Informamos aos trabalhadores da PLANSUL que para 

nossa total decepção a empresa retrocedeu, e não 
formalizou a proposta que havia sido alinhada em mesa 
nos últimos dias 18 e 19 desse mês. Desta feita o 
SINTTEL comunica aos companheiros que as 
ASSEMBLÉIAS GERAIS previstas para os próximos dias 02 
e 03 de maio foram CANCELADAS e que a partir desse 
momento, exige a reabertura imediata das negociações 
acerca da renovação do Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

Nosso sentimento de frustração torna-se maior ainda 
se levarmos em consideração que nesses quase 30 trinta 
anos de existência o Sinttel não havia presenciado, 
ainda, uma postura tão irresponsável e descabida por 
parte de uma empresa. Construir uma proposta, gerar 
expectativas e “refugar” na última hora. 

Porém é isso que acontece quando as empresas 
enviam para as mesas de negociação pessoas, ou 
representantes, sem autonomia e sem poder de decisão.  

 

Justificativas como “...o jurídico da empresa não 
aceita...” , “... o jurídico da empresa não recomenda...”  
ou “... isso esta fora dos padrões da empresa...” já estão 
batidas e demonstram o total descompromisso da 
PLANSUL na mesa de negociação. 

 

Desta feita o SINTTEL espera a manifestação da 
empresa no sentido de agendar o quanto antes uma 
nova reunião para que possamos retomar os trabalhos 
do ponto de partida, ou seja, da nossa Pauta de 
Reivindicações na íntegra. 

 

 

 
 

Para os trabalhadores fica o recado para aumentarem 
sua mobilização nos postos de trabalho demonstrando 
toda sua insatisfação com a postura da empresa. 

 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 
 

 

ASSEMBLÉIAS DOS PRÓXIMOS DIAS 02 
E 03 DE MAIO NA PLANSUL 

CANCELADAS. 
 
 
 

CAMPANHA SALARIAL 2013/2014 DOS 
TRABALHADORES DA PLANSUL 

NO MUNDO DO TRABALHO NADA SE CONCEDE TUDO SE 
CONQUISTA. 

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

