
 

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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Negociação  
na Embratel

 

Informamos aos trabalhadores que a Embratel agendou reunião de negociação do 
Acordo Coletivo de Trabalho para a próxima segunda-feira, 2 de dezembro, em Brasília. 
Depois de mais de 2 meses, a empresa finalmente resolveu sentar e conversar com seus 
empregados. Antes tarde do que nunca, mas sempre fica a sensação de que os anseios e 
os problemas dos trabalhadores são uma das últimas prioridades da empresa. De todo 
modo, esperamos que a Embratel reconheça o esforço e a dedicação dos trabalhadores 
que levaram a empresa a ter um 2013 excepcional em termos de rentabilidade e 
lucratividade.  Sendo assim, esperamos que a empresa apresente uma proposta de ACT 
justa e digna que possa ser levada para a apreciação dos trabalhadores em assembleia.  

Apesar de sempre manifestarmos otimismo e esperança nas negociações, o 
Sindicato convoca as companheiras e os companheiros a aumentarem sua mobilização, a 
fim de nos dar respaldo na mesa de negociação. Quanto maior a participação dos 
trabalhadores nas Campanhas Salariais, maiores são as nossas chances de aumentar as 
nossas conquistas. Também pedimos aos trabalhadores que fiquem atentos aos 
informes e convocações do sindicato.   

 

 

CAMPANHA SALARIAL 2013/2015  
DOS TRABALHADORES DA EMBRATEL 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 

http://www.sinttel.org.br/

