
 

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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Finalmente 
negociações na Call.

  SINTTEL-DF e CALL TECNOLOGIA estiveram reunidos no último dia 12 de maio 

iniciando efetivamente o processo de negociação do ACT 2014/2015. 
 

 

Informamos aos trabalhadores da CALL TECNOLOGIA que as negociações acerca da 
renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015 começaram efetivamente, no último dia 
12 maio, em reunião realizada entre o sindicato e a empresa. 

 

Esse primeiro encontro, com caráter meramente 
expositivo, foi marcado pela discussão e a argumentação 
entre as partes. Se por um lado a CALL expôs sua 
situação acenando, mais uma vez, com uma “proposta 
indigesta” que contempla quase que simplesmente a 
reposição da inflação, o sindicato contrapôs em favor da 
justiça e razoabilidade da pauta de reivindicações 
apresentada pelos trabalhadores, deixando clara a sua 
insatisfação com a postura da empresa. 

         

 

Para o SINTTEL-DF é questão de ordem o PISO SALARIAL de R$ 923,23, o AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO de R$ 20,00 e o REAJUSTE COM GANHO REAL PARA TODOS OS 
TRABALHADORES, além da discussão da pauta na íntegra, visto a importância de seu conteúdo 
para o atendimento da necessidade dos trabalhadores. 

  

Desta feita, uma nova reunião já foi previamente agendada para o dia 19 de maio, 
próxima segunda-feira, onde esperamos obter da empresa uma proposta digna quanto às 
nossas reivindicações. 

 

Até lá o SINTTTEL-DF solicita aos trabalhadores da CALL TECNOLOGIA que aumentem 
sua mobilização nos corredores da empresa demonstrando estarem unidos em torno de sua 
campanha salarial e prontos para a luta por seus direitos. Fiquem atentos aos próximos 
informativos! 

 

Campanha Salarial 2014 dos trabalhadores da CALL Tecnologia. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 
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