
 

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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Proposta 
mesquinha

 

Que dureza é negociar com a Embratel. A empresa tem muita dificuldade 
em valorizar os trabalhadores e mais dificuldade ainda em reconhecer o seu 
esforço e dedicação. No dia 30 de outubro, a dois dias da nossa data-base, 
tivemos a primeira reunião de negociação com a empresa. A Embratel 
ofereceu apenas o INPC como índice de reajuste de salários e benefícios, 
apesar dos excelente desempenho (os resultados do último trimestre do 
grupo Embratel-Claro-NET foram os melhores dos últimos seis trimestres, 
com aumento de 10% do faturamento com relação ao mesmo período de 
2012). 

De pronto, recusamos essa proposta pífia na própria mesa de 
negociação. Não aceitamos a forma mesquinha com que a empresa trata seus 
trabalhadores e esperamos uma proposta minimamente decente por parte 
da Embratel. 

A empresa recebeu o nosso recado e estamos aguardando uma nova 
reunião de negociação. Do jeito que se apresenta a proposta de ACT da 
Embratel é indigna de ser levada para a avaliação da categoria em 
assembleia geral. 

 

Campanha Salarial 2013/2015 dos trabalhadores da Embratel 
No mundo do trabalho nada se concede tudo se conquista 
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