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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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Proposta Aprovada. 
Maioria dos trabalhadores da DEDIC/CONTAX presentes na Assembleia, do dia 05.09, 

decidiu aprovar a nova proposta de AC T 2013/2014 apresentada pela empresa. 
 

 

O Sinttel-DF vem informar a todos os interessados que os trabalhadores da DEDIC/CONTAX 
aprovaram na Assembleia Geral realizada na última quinta-feira, dia 05 de setembro, a nova proposta da 
empresa para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014, autorizando o sindicato a assinar o 
referido Acordo. 

 

Cabe ressaltar que antes da proposta ser colocada em votação, todos os esclarecimentos acerca da 
campanha salarial, bem como da proposta em questão, foram devidamente prestados pela direção do 
sindicato que, em seguida, passou a palavra aos trabalhadores. Com manifestações contrárias e, também, a 
favor da proposta apresentada, a ampla maioria dos presentes decidiu pela sua aprovação.   

 

OS TERMOS DA PROPOSTA APROVADA 
 

 PISO SALARIAL de R$ 740,00 (reajuste de 9,1%), retroativo a maio/2013; 

 REAJUSTE SALARIAL de 7,16% para demais cargos/salários (exceto Diretores e Gerentes) retroativo a 

maio/2013; 

 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO de R$ 9,00 e R$ 13,40, (jornadas de 180 e 220 horas), retroativo a maio/2013; 

 AUXÍLIO CRECHE de R$ 186,00, retroativo a maio/2013; 

 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO ACT 2012/2013.  
 

             Desta feita, enfatizamos o processo transparente e 
democrático que culminou com a aprovação do ACT 2013/2014, 
desde o início da nossa companha salarial, ratificando que decisão 
da Assembleia será sempre soberana, independente do 
encaminhamento da Diretoria do sindicato. Fica aqui a certeza do 
dever cumprido apesar da falta de disposição à luta demonstrada 
pela grande maioria dos empregados, em determinados momentos. 
Fica, mais uma vez, o sentimento de que com um pouco mais de 
interesse, senso de coletividade e participação dos trabalhadores 
da DEDIC/CONTAX o resultado da nossa campanha salarial poderia 
ter sido mais benéfico para todos os empregados. 

 

 

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


Finalmente, a categoria precisa estar atenta quanto ao pagamento das diferenças de salários e 
benefícios (até o dia 20 de setembro – correspondente aos 10 dias úteis, sinalizados pela empresa, a partir 
da formalização do resultado da Assembleia.) fruto deste ACT e, em caso de necessidade, recorrer ao 
Sinttel-DF para que as providências sejam tomadas.  

 

A LUTA do SINTTEL-DF pelo emprego digno e por melhores condições de trabalho CONTINUA, seja na 
CONTAX ou em qualquer outra empresa do setor. 

 
 

 
 

 
 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores da 
DEDIC/CONTAX 

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


