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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, NT-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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Longe do ideal 
Trabalhadores aprovam proposta formalizada pela Call Tecnologia, mas a empresa 

terá que dar explicações ao Ministério Público do Trabalho sobre prática antissindical
 

              Os trabalhadores da Call Tecnologia, reunidos em assembleia geral, no último dia 5 de junho, 
decidiram aceitar a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014 apresentada pela empresa e 
autorizaram o Sinttel-DF a assinar o referido acordo. O resultado da votação foi apertado, mas a maioria dos 
trabalhadores presentes decidiu pela aprovação da proposta, que passa a vigorar a partir de 1º de maio de 

2013.  

               Na realidade, as negociações com a Call são sempre difíceis. A primeira proposta da empresa previa 
um reajuste pífio de reposição da inflação (7,16%) para todos os trabalhadores, que foi rejeitada na 
assembleia do dia 20 de maio. No mesmo dia, os trabalhadores paralisaram as atividades por 24 horas e 
fizeram uma grande passeata para forçar a empresa melhorar sua proposta.  A pressão deu resultado e a Call 
se viu obrigada a apresentar uma contraproposta melhor ao sindicato. 
              A empresa só melhorou sua proposta de ACT porque os trabalhadores demonstraram claramente que 
não aceitavam imposição de proposta. O trabalhador precisa entender que a união da categoria é o segredo 
para se conquistar resultados positivos na data-base. Não há dúvida que para melhorar as condições de 
trabalho na empresa é preciso aumentar a mobilização dos trabalhadores nas próximas campanhas 
salariais. O envolvimento da categoria fortalece o Sinttel-DF e o nosso poder de pressão durante as 
negociações é bem maior.  Agora o momento é de fiscalizar o cumprimento do ACT 2013/2014 aprovado.  
 

Agradecemos e parabenizamos todos àqueles que permaneceram firmes ao lado do seu sindicato.   
>>NO VERSO ESCLARECIMENTOS AOS TRABALHADORES<< 

RESUMO DA PROPOSTA APROVADA EM 05/06/2013 
1). Reajuste de 8,16% para salários de até R$ 2.000,00 e reajuste de 7,16% para salários acima de 2.000,00, 
incidentes sobre os salários vigentes no mês de abril de 2013 para todos os cargos; 
2). O Auxílio Alimentação/Refeição de R$ 8,50 passará para R$10,00. Os demais tíquetes serão corrigidos em 
7,16%; 
3). Reajuste de 10% no benefício Auxílio Creche, limitado a 48 meses; 
4). Elevação do Piso Salarial para R$ 735,00 por mês; 
5) Abono do dia 20/05 (data da paralisação de 24h); 
5). Manutenção das demais cláusulas do ACT 2012/2013.  

Campanha Salarial 2013/2014 dos Trabalhadores da  Call Tecnologia 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

ESCLARECIMENTOS AOS TRABALHADORES 
 

No dia 27 de maio de 2013, a empresa Call Tecnologia protocolou uma proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho 2013/2014 no Sinttel-DF e em seguida divulgou aos trabalhadores, sem discutir e sem negociar 
com o sindicato, contendo dados e números inferiores aos da proposta que foi aprovada na assembleia 
geral do dia 05/06. Tal imposição de proposta já havia ocorrido anteriormente (10/05) e foi refugada 
pelos trabalhadores na assembleia geral dia 20/05, mesma data da paralisação de 24h. 
 
Diante desta postura considerada desrespeitosa contra os trabalhadores e sua entidade sindical, o Sinttel-DF 
encaminhou no mesmo dia (27/05) uma carta à Call solicitando que aquela proposta fosse discutida para 
que chegássemos a um bom termo para depois ser submetida  à apreciação dos trabalhadores em 
assembleia geral. 
 
No dia 29/05, mesma data da reunião, o sindicato foi surpreendido com um comunicado, seguido de abaixo- 
assinado, questionando o fato de o sindicato não ter aceitado a “proposta” e de não ter convocado uma 
assembleia. Isso aconteceu no prazo de 48 horas, após a empresa ter protocolado sua proposta. O “abaixo-
assinado” informava que os trabalhadores signatários do documento, já tinham conhecimento da “proposta” 
e que aceitavam aquelas condições para a celebração do acordo.  
 
Cabe ressaltar, que o papel do sindicato é de negociar a proposta em nome dos trabalhadores, mas a decisão 
de aprovar ou rejeitar cabe exclusivamente aos trabalhadores em assembleia geral. No entanto, o sindicato 
não convocou a assembleia, naquele momento, porque as partes estavam em pleno processo de negociação 
com a Call, tanto que foram feitas duas reuniões nos dias 28/05 e 29/05 e também contatos telefônicos nos 
dias e 04/06 e 05/06 com a empresa. Para ser ter uma ideia, na tarde do 29/05, data do “abaixo-assinado”, a 
proposta já era diferente daquela protocolada, inclusive, com alguns avanços no reajuste salarial e no VR/VA, 
tempo de recebimento do auxílio creche e aumento no piso salarial. 
 
O sindicato acredita que a iniciativa de fazer um “abaixo-assinado” partiu de pessoas ligadas à empresa, que 
se apresentaram aos trabalhadores como se fossem membros do sindicato, na tentativa de desestabilizar o 
processo de negociação e “jogar” os trabalhadores contra a entidade sindical, ou seja, uma clara 
demonstração de prática antissindical. A atitude é inaceitável, imoral e ilegal e o Sinttel-DF irá protocolar 
uma denúncia no Ministério Público do Trabalho (MPT) contra a empresa Call Tecnologia para apurar 
se a empresa, de fato, teve participação ou foi conivente com este ato deplorável. 
 
O sentimento é que essa atitude impensada da empresa além de dificultar, tumultua e agride o processo 
democrático tão importante nas relações trabalhistas entre empresa e a representação dos trabalhadores. A 
imposição de uma proposta de ACT é desnecessária, quando há respeito mútuo e as negociações 
transcorrem de maneira respeitosa e transparente. Aliás, dialogar antes e esgotar todas as possibilidades de 
um acordo com as empresas é uma prática do Sinttel-DF para evitar conflitos trabalhistas no futuro.  
 
O Sinttel-DF entende que a proposta aprovada no dia 5 de junho de 2013 está muito aquém das necessidades 
dos trabalhadores, mas o sindicato é democrático e vai acatar a decisão dos trabalhadores presentes na 
assembleia geral. Nesta oportunidade, parabenizamos todos os trabalhadores que participaram da 
mobilização e que acreditaram no sindicato durante o processo de negociação com a Call. Sabemos que a 
proposta só avançou porque esses corajosos trabalhadores tiveram a coragem de arregaçar as mangas e 
lutar por melhores condições de trabalho na empresa. Isso é dignidade! 
 
A luta continua! 
  
Abraços, 
 
Leandro da Fonseca Silva 

Diretor Sindical 


