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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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Assembleia Geral: ACT da BT C.C.
 

Convocamos os trabalhadores da BrasilTelecom Call-Center (BTCC) para 
assembleia geral que acontecerá, no dia 10 de julho, no Hall de entrada da 

empresa, às 11h30 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e ás 12h30 
(em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados).  

Na ordem do dia: A) Análise e deliberação da proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho 2013/2014. 

 

 
Como já era esperado, os 

‘’representantes’’ da BrasilTelecom Call 
Center, na última vez em que 
compareceram para negociar ( ? ) o 
ACT para 2013/2014, foi apenas para 
‘’entregar’’ sua proposta pífia, simplista 
e insuficiente de reposição da inflação e 
nada mais. 

A BT CC desconsiderou fatos e 
argumentos apresentados pelo Sinttel-
DF, ratificando apenas seu conceito 
arcaico de negociação que, na verdade, 
foi apenas uma encenação, ou melhor, 
uma imposição! Por mais que o 
sindicato tentasse sensibilizar os 
prepostos patronais a respeito da 
necessidade de revisão do nosso ACT 
(aqui em Brasília fica o Staff da 

empresa e não o Call Center) e dos 
itens de nossa pauta de reivindicações, 
era como se estivéssemos ali apenas e 
tão somente para referendar o ‘’modelo 
de ACT pré-formatado pela direção da 
empresa’’.  

Enfim, chegou o momento de os 
trabalhadores da BT CC decidirem se 
aceitam esta proposta (QUE NÃO FOI 
NEGOCIADA), se a rejeitam e partem 
para o embate com suas diversas 
formas de luta ou ainda se quebram 
esta intransigência da BT CC através da 
via judicial.   

 
Veja no verso os itens da proposta 

da empresa, em comparação com os 
itens de nossa pauta de reivindicações.  

 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

Principais pontos da Pauta de Reivindicações  X  Proposta  
de ACT 2013/2014 feita pela BrasilTelecom Call-Center 

 
Cláusula Proposta Sinttel Proposta Empresa 

 

Reajuste  

Salarial 

Reajuste Linear de 12% (reposição da 

inflação (INPC) + Ganho Real (com base no 

salário mínimo). 

Reajuste de 6,77% (INPC) não 
se aplicando aos Cargos 
Executivos, Coordenação e 
Gerentes. Para estes, o céu é o 
limite 

VALE 

Alimentação  

Reajuste de acordo com o custo de vida do 

local e também igualando a quantidade e 

participação com os da Matriz Oi que hoje são 

de 23 tíquetes de R$23,50 cada. 

Reajuste de 12,49% para jornada 

de 200h, o que passará o VR para 

R$ 13,00 

Auxilio 

Educação 

Pagamento de Auxilio Educação para os Pós-

graduandos. 

NÃO ACEITOU NEGOCIAR 

Previdência 

Privada 

Implantação/Criação de Convênio com a Matriz 

OI relativo à Fundação Atlântico. 

NÃO ACEITOU NEGOCIAR  

PPR Implantação de um PPR com Metas / 

Equiparação ao da Matriz OI. 

Pagamento único de R$ 334,00 

Auxílio 

Creche 

Correção no valor do Auxilio Creche / 

Equiparação ao da Matriz OI que é de R$ 

350,00 e até 06 anos  de idade. 

R$ 213,54 para dependentes 

até 48 meses anos de idade 

Vale 

Transporte  

Opção para recebimento do VT em Vale Card. NÃO ACEITOU NEGOCIAR  

Plano 

Odontológico 

Melhoria / Substituição no Plano Odontológico. NÃO ACEITOU NEGOCIAR 

 
 
 
 

Trabalhador que não luta por seus direitos 
 vai ser sempre explorado pela empresa em que trabalha. 

 
CAMPANHA SALARIAL 2013/2014 DOS TRABALHADORES DA BTCC 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 


