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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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ACT: Recomeçam as 

negociações. 
Sindicatos da FITTEL vão se reunir com representantes da TELEFONICA, 

para retomada das negociações sobre o ACT 2013, no dia 07 de novembro. 
 

 

       O SINTTEL-DF informa que amanhã, dia 

07.11, estará reunido com os representantes da 

TELEFONICA para retomada das negociações 

acerca do ACT 2013/2014. 
 

       O sindicato espera que, passadas as ações 

intempestivas e a sua indiferença, a empresa atenda 

as reivindicações dos trabalhadores, apresentando 

uma proposta digna que contemple principalmente 

as questões do REAJUSTE SALARIAL COM 

GANHO REAL, da ISONOMIA NO 

FORNECIMENTO DOS BENEFICIOS, da 

IMPLANTAÇÃO DO ANUÊNIO, além de 

RESPOSTAS PROPOSITIVAS para os demais 

itens da nossa Pauta de Reivindicações. 
 

, 
 

 
 

A LUTA CONTINUA! 

Alertamos aos companheiros, ainda, quanto à estratégia já conhecida e desleal 

adotada pela empresa de PROTELAR as negociações, visando com isso cansar os 

trabalhadores, jogando-os contra o sindicato.  
 

Fica o recado para a TELEFONICA: Os sindicatos da FITTEL (MG, RS, DF, MA, 

SE, PI, PB e PA), não aceitarão propostas impositivas, muito menos cairão na armadilha da 

empresa de atrasar as negociações para propor reajuste fora da Data-Base (1º de 

setembro). 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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