
 

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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GVT não está nem aí 
para você 

 

Nossa data-base em 1º de setembro já ficou para trás e até agora a 
GVT não conseguiu nem mesmo apresentar uma proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho. Já estivemos em 3 reuniões de negociação com a 
empresa, mas nada ainda foi resolvido. Teríamos outra reunião agora no 
dia 9 de outubro, mas a empresa transferiu a data para 17 de outubro. 

De fato, é assombroso o descaso e o desleixo dessa empresa com o 
trabalhador. A GVT não está nem aí para o fato de que as negociações 
coletivas são esperadas com ansiedade pela categoria. A empresa tem a 
sua própria agenda e, para a nossa revolta e indignação, as reivindicações 
do trabalhador nunca estão entre as prioridades da empresa. É por essas e 
muitas outras que a GVT não vai deixar nenhuma saudade. Ao contrário, 
essa empresa autoritária e mesquinha já vai tarde. 

Como os trabalhadores não podem ficar sentadinhos à espera da boa 
vontade do patrão, a Comissão de Negociação da Fittel/Fitratelp e 
Sindicatos já está se preparando tomar suas providências no sentido de 
resguardar o direito dos trabalhadores da GVT a um Acordo Coletivo de 
Trabalho. Sendo assim, pedimos que as companheiras e os companheiros 
fiquem atentos aos boletins do seu sindicato e que atendam às nossas 
convocações.  
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