
 

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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Vão começar as 
negociações.

Sinttel-DF e CTIS tem primeira rodada de negociações, acerca do 
Acordo Coletivo de Trabalho, agendada para amanhã, dia 04 de abril.

  

 

          Informamos aos companheiros da CTIS que após 
aprovação da nossa Pauta de Reivindicações na Assembleia 
Geral do dia 27 de março, e da formalização da mesma junto a 
empresa no último dia 31 de março, foi acordado um 
cronograma de reuniões, entre as partes, com vistas ao processo 
de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015. 
 

          Desta feita, a primeira rodada de negociações, entre o 
Sinttel-DF e a CTIS, está marcada para amanhã, dia 04 de abril, e 
o prosseguimento das tratativas para os dias 11, 16 e 17 de 
abril. 

 

Esperamos que as negociações transcorram de forma tranquila e construtiva, 
produzindo os resultados esperados pela categoria, uma vez que as nossas reivindicações 
são justas e bastante razoáveis. 

 

 Aproveitamos a oportunidade, ainda, para reforçar, como de costume, a importância 
da participação efetiva dos trabalhadores na Campanha Salarial e da mobilização em torno 
do sindicato. 

 

Fiquem atentos aos próximos informativos e convocações sobre nossa campanha 
salarial. 

 

Campanha Salarial 2014 dos trabalhadores em Call Center da CTIS. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 
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