
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, 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: SIM Odontologia Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, 

TUDÓTICA,  Centro 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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Informamos aos trabalhadores da Embratel que, até o momento, a 
empresa não nos deu nenhuma resposta sobre a nossa Pauta de 
Reivindicações. Como sempre, a Embratel adia ao máximo as negociações 
para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho. Nossa data-base se 
aproxima e gostaríamos de tratar esse assunto com calma e tranquilidade, 
defendendo ponto a ponto as nossas reivindicações. Mas parece que a 
Embratel gosta de fazer as coisas de um modo mais difícil, empurrando 
com a barriga, aumentando a  expectativa e a ansiedade dos trabalhadores. 

Não conseguimos entender porque a Embratel trata com tanto 
desprezo as negociações coletivas. Em nossa opinião, é um excelente 
momento para discutirmos a empresa e encontrarmos formas de melhorá-
la. Em vez disso, a empresa encara a campanha salarial dos trabalhadores 
como um grande estorvo, uma grande aporrinhação.  

Em todo caso, continuamos pressionando a empresa a iniciar as 
negociações do ACT 2013/2015. Precisamos que os trabalhadores também 
comecem a mostrar sua discordância nos corredores da empresa.  

 
CAMPANHA SALARIAL 2013/2015  

DOS TRABALHADORES DA EMBRATEL 
No mundo do trabalho nada se concede tudo se conquista 
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