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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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Vista-se de preto! 
“LUTO” pela nossa luta. 

Dia 17 se aproxima.... Neste dia vista-se de preto, com uma peça de roupa ou 

adereço, e junte-se a luta dos sindicatos da FITTEL por reconhecimento, melhores 

condições de trabalho e pelo fim do “apartheid corporativo” na VIVO/Telefônica.
 

 

          Lembramos aos companheiros da 

VIVO/Telefônica que o dia 17 de setembro se 

aproxima e com ele nosso dia de luta por melhores 

condições de trabalho, reconhecimento e pelo fim do 

“apartheid corporativo” que impera dentro da empresa, 

quanto a concessão de benefícios. 

         Nesse dia o Sinttel-DF, e os demais sindicatos da 

FITTEL (RS, MG, PB, MA, PA, PI, SE),  estará reunido em 

São Paulo com a bancada patronal para a retomada das 

negociações acerca do ACT 2013/2014.   
Desta feita o Sinttel-DF convoca todos os trabalhadores (administrativo e lojas) a 

vestirem-se de preto no dia 17...  
 

 ...pelo respeito e pela abordagem da nossa PAUTA DE REINVINDICAÇOES 

na íntegra; 

 ...pelo REAJUSTE Salarial LINEAR, na DATA-BASE, com GANHO REAL; 

 ...pela ISONOMIA total na concessão de BENEFÍCIOS dentro da 

VIVO/Telefônica. 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 
 

 Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores da 

VIVO/Telefônica. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 
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Trabalhadores da Empresa 
ATENTO em Brasília. 

 
 

Pedimos aos companheiros da VIVO que caso conheçam 
algum trabalhador da ATENTO, que presta serviços para o 
grupo VIVO/Telefônica em Brasília, que peçam para que 
entrem em contato com o sindicato (fone: (61) 3321.6674, site: 
www.sinttel.org.br  ou e-mail: rodrigo@sinttel.org.br ) para 
que nosso departamento jurídico avalie a possibilidade de 
ajuizamento de ação judicial com pedido de vínculo 
empregatício com a VIVO/Telefônica, visto que a ATENTO 
opera no Distrito Federal, prestando serviços na área de 
telecomunicações, sem o devido respaldo de um Acordo 
Coletivo de Trabalho com o Sinttel-DF (sindicato representativo 
da categoria em Brasília). 

Procurada, a ATENTO alegou que os trabalhadores de 
Brasília são regidos por um “ACT da Bahia”, com respaldo da 
VIVO/Telefônica, o que no entendimento do Sinttel-DF é 
ilegal e imoral. 
 

 

 

 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores da 

VIVO/Telefônica. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 
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