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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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Proposta Aprovada. 
 Reunidos em assembleia geral realizada no último dia 13, trabalhadores 

da Telefônica decidem aprovar a proposta da empresa  para a 

celebração do ACT 2013/2014. 
 

 

Informamos a todos os interessados que os trabalhadores da Telefônica, 

que se predispuseram a participar da Assembleia Geral Extraordinária, 

realizada no último dia 13 de dezembro, decidiram, por pequena maioria, 

aprovar a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014 formalizada 

pela empresa, autorizando o Sinttel-DF a assinar o referido acordo. 
 

Cabe ressaltar, porém, que a diferença diminuta entre os que concordaram 

com a proposta e os que a rejeitaram, indica, nitidamente, o tamanho da 

insatisfação dos trabalhadores da Telefônica em Brasília. Os empregados da 

empresa no Distrito Federal estão fartos da conversa fiada, da enrolação, das 

inverdades e, principalmente, do descaso dispensado pela Telefônica quanto 

as discriminações, ao “apartheid corporativo” e a falta de reconhecimento 

praticadas pela empresa fora do eixo SP-RJ. 
 

Diante da aprovação da proposta, mesmo contrária ao seu 

encaminhamento (pela rejeição e dissídio), o Sinttel-DF acatará e respeitará a 

decisão democrática e soberana da assembleia. Porém nossa predisposição 

em lutar por justiça, dignidade, reconhecimento e melhores condições de 

trabalho na Telefônica continua, e continuará firme em 2014. Para isso é 

FUNDAMENTAL o APOIO e a PARTICIPAÇÃO de TODOS os 

trabalhadores. 
 

Boas Festas! Prospero 2014! A luta continua! 
 

NOSSAS CONQUISTAS TEM O TAMANHO DA 

NOSSA PARTICIPAÇÃO. 
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