
 

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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Trabalhadores da 
CONTAX: Atenção!

Sinttel-DF alerta todos os trabalhadores da CONTAX em transição para a 
ALMAVIVA: Nova empresa NÃO POSSUI ACORDO COLETIVO com o sindicato.

  

Informamos a todos os trabalhadores interessados que a empresa ALMAVIVA, 
prestadora de serviços que substituirá a CONTAX no contrato da Caixa Seguros, NÃO 
POSSUI Acordo Coletivo junto ao Sinttel-DF. Nos poucos contatos que o sindicato 
manteve com a ALMAVIVA, os representantes da empresa não demonstraram 
intenção de manter, ao menos, os benefícios e as condições de trabalho já praticados 
pela CONTAX, nem mesmo a predisposição de negociar um acordo de transição que 
garantisse o emprego e os direitos dos empregados.  

 

Lembramos aos companheiros que a segurança jurídica do trabalhador é o 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO e na sua ausência a CONVENÇÃO COLETIVA 
DE TRABALHO. Há que se ressaltar, então, que na ausência do ACT passam a valer, 

no entendimento do Sinttel-DF, os valores de R$ 923,23 como piso salarial e R$ 
20,00 referentes ao auxílio alimentação, previstos na nossa CCT.  

 

Desta feita, o Sinttel-DF se coloca, mais uma vez, ao lado dos companheiros 
disponibilizando seu Departamento Jurídico para todos aqueles trabalhadores que se 
sentirem prejudicados, ou lesados, de alguma forma pela não existência de um 
Acordo Coletivo de Trabalho. Nossos advogados já estão cientes do tema, e a postos 
para orientar, esclarecer e, se necessário, ingressar com ações individuais buscando a 
equiparação dos salários e do auxílio alimentação com a CCT SEAC, caso seja vontade 
dos empregados. 

 

Campanha por JUSTIÇA e DIGNIDADE no “Contrato CAIXA SEGUROS”. 
“QUEM NÃO LUTA POR SEUS DIREITOS NÃO É DIGNO DELES”. (Ruy Barbosa) 
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