
 

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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Informes aos trabalhadores 
da CALL Tecnologia. 

 
CAMPANHA SALARIAL 2014               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOVOS VALORES DA CCT 2014 – (CALL SE NEGA A PRATICAR!) 

 
 
 
 

 

CALL RESPONDE AO SINDICATO.  

EXPLICAÇÕES SÃO VAGAS! 

A CALL respondeu os questionamentos e reclamações relatadas 
pelos trabalhadores e encaminhadas por este sindicato à 
empresa no dia 21/11/2013. 

 Acesse o site do Sinttel-DF www.sinttel.org.br e confira na íntegra as 

respostas. 
Solicitamos àqueles trabalhadores que discordam das respostas dadas pela empresa, que encaminhem 

dados ou documentos que comprovem sua discordância para o e-mail: sinttel-df@sinttel.org.br. 

• Piso salarial: De R$ 839,30 para R$ 923,23; (10% de reajuste).  
• Reajuste linear de 10% para os demais cargos. 
• Tíquete VR/VA: De R$18,00 para R$ 20,00 e sem a participação do empregado;  
 

Sinttel-DF vai à Justiça para recuperar 
expurgos do FGTS. 

O sinttel-DF informa aos companheiros da Call que 
vai ingressar como Ação na Justiça contra a CEF em 
nome de todos os trabalhadores em 
telecomunicação do Distrito Federal, a fim de 
recuperar as perdas do FGTS acumuladas, desde 
1999. Estamos preparando informativo específico 
sobre o tema com informações sobre o tipo de 
ação, os procedimentos e esclarecimento devidos 
sobre esse tema tão importante para os 
trabalhadores. Fiquem atentos ao próximo 
boletim! 

Informamos aos trabalhadores da Call Tecnologia 
que o Sinttel-DF já finalizou o processo de 
negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) 2014 com o SEAC/DF (Sindicato das Empresas 
de Serviços Terceirizáveis). 

A data-base da Call Tecnologia é 1º de maio e o 
Sinttel-DF reitera a importância da organização dos 
trabalhadores, a fim de que pressionem a empresa 
a respeitar o piso mínimo estabelecido para os Call 
Centers, através da CCT.  

Por conveniência, e alegando não conseguir a 
repactuação junto aos contratantes, a empresa se 
nega a aderir a Convenção Coletiva de Trabalho. 

http://www.sinttel.org.br/
http://www.sinttel.org.br/
mailto:sinttel-df@sinttel.org.br


Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal – Sinttel-DF 

 

As respostas da CALL estão no site. 
O documento encaminhado pela Call é bastante extenso, no total são 4 páginas. Por esta razão, para ler 
os questionamentos do sindicato, bem como as respostas da Call na íntegra, solicitamos que acesse o 

nosso site. www.sinttel.org.br. 
 

 

                                                                   Carta encaminhada à Call Tecnologia, em 21 de novembro de 2013. 

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

