
 

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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Campanha Salarial
 

A Embratel marcou para o dia 
30 de outubro, a primeira reunião de 
negociação do Acordo Coletivo 
2013/2015. Finalmente, a empresa 
resolveu sair de sua inércia e vai 
fazer uma das coisas que mais 
detesta: ouvir as reivindicações, 
críticas e sugestões dos 
trabalhadores.  

Já faz mais de 45 dias que 
enviamos nossa pauta, mas a 
Embratel resolveu nos reunir 
conosco somente na véspera da 
nossa data-base. Isso revela o 
tamanho da indiferença e 
desconsideração que a empresa tem 
com os trabalhadores. 

 
 

Em todo caso, gostando ou não, 
a empresa vai ter que negociar. 
Como se trata de uma negociação 
completa do Acordo Coletivo, que vai 
valer pelos próximos dois anos, 
pedimos que os trabalhadores não 
fiquem passivos. Precisamos da 
participação de todos nessa 
Campanha Salarial, a fim de 
aumentar nossa força na mesa de 
negociação.  

A desmobilização dos 
trabalhadores nesse momento vai 
significar um enorme prejuízo nos 
24 meses que se seguirão. Sendo 
assim, vamos aumentar a pressão 
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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