
 

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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Sinttel se reúne com a GVT   
                     

         Informamos aos trabalhadores da GVT que a Comissão de Negociação 
da Fittel, da qual participa um diretor do Sinttel-DF, esteve reunida na última 
sexta-feira (7/2), em São Paulo, para tentar finalizar a negociação do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2013/2014. Entre as diversas pendências 
existentes destacamos a redação da minuta do ACT, pois em mesa de 
negociação acerta-se algo e a empresa escreve outra na minuta. 

         Devido à essa esperteza da empresa, as negociações vem se 
arrastando há meses sem uma solução. Até agora, a única proposta de ACT 
apresentada pela empresa já foi recusada em assembleia pelos trabalhadores 
de Brasília. Mas os sindicatos esperam que durante esta semana a GVT repense 
sua estratégia e negocie com a Comissão de Negociação da Fittel, para finalizar 
o restante da minuta e outras pendências, bem como oficialize a contraproposta 
que a empresa está anunciando amplamente aos seus trabalhadores. 

         O Sinttel-DF está trabalhado para que as negociações sejam concluídas 
o quanto antes e, por isso, se coloca à disposição da GVT a qualquer momento 
para finalizar a minuta de ACT 2013/2014. De fato, os trabalhadores não 
suportam mais essa indefinição por parte da empresa e esperam um desfecho 
rápido para o ACT. Acompanhem nossos boletins. 

Campanha Salarial 2013/2014 
dos trabalhadores da GVT 

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