
 

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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1ª reunião. 1ª decepção
                     

 Informamos aos trabalhadores da Claro, que o Sinttel-DF junto com a Comissão 
Nacional de Negociação da Fittel/Fitratelp estiveram reunidos com a empresa, no dia 
18 de setembro, em São Paulo, para dar início às negociações com vista a renovação 
do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015. 

Foi uma reunião frustrante, pois a empresa não apresentou nenhuma proposta 
de ACT aos representantes dos trabalhadores. Além disso, os negociadores da Claro 
sequer tinham autonomia para discutir a pauta de reivindicações dos trabalhadores. 
Lamentavelmente, foi um encontro pouco produtivo.  

Para piorar, tivemos que ouvir dos representantes da Claro, que a empresa passa 
por uma fase de planejamento que inclui, inclusive, a mudança de CNPJ e que o 
cenário para o futuro ainda está indefinido. Esse drama bastante conhecido tem como 
objetivo empurrar com a barriga a negociação da pauta.  
         Como não poderia ser diferente, a Comissão Nacional de Negociação da 
Fittel/Fitratelp enfatizou a importância das negociações avançarem o quanto antes, 
para evitar que se crie no ambiente de trabalho e também nos trabalhadores um 
clima de insatisfação, ansiedade e dúvidas.   
         No final do encontro, ficou agenda nova reunião para os dias 8 e 9 de outubro, 
quando esperamos receber da Claro uma proposta de ACT que atenda as expectativas 
dos trabalhadores. Lembramos que a participação efetiva dos companheiros na 
Campanha Salarial é fundamental para conquistar de um Acordo Coletivo digno e 
justo. Fiquem atentos ao próximo boletim. Veja no verso a nossa Pauta 2014/2015. 
 

Campanha Salarial 2014/2015 dos trabalhadores da Claro 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 


