
                              

CONVÊNCIOS TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O  SINTTEL-DF tem os seguintes convênios: UNIP, UPIS, UNIPLAN, IESB, ESTÁCIO/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 site 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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Assembleia Geral 
Campanha Salarial 2014/2015 - NEXTEL e PPR 2014

 

 

                    Convocamos as companheiras e os companheiros da NEXTEL, para Assembleia Geral 

nesta segunda-feira, 06 de outubro de 2014, às 08h00 (em 1ª convocação) e às 09h00 (em 2ª 

convocação), no local de trabalho SHCN/CR 502, BLOCO B LOJA 22 Nº 23– ASA NORTE – 

BRASÍLIA/DF para apreciar/deliberar a seguinte ordem do dia:  

a) aprovação da pauta de reivindicações para o período de 01.10.2014 a 30.09.2015 e PPR 2014;  

b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho;  

c) autorização para estabelecimento em Acordo Coletivo de taxa assistencial para o Sindicato de 

Classe. 

                 Ressaltamos que é fundamental a participação de todos. Agora é a hora de se engajar na 

campanha salarial em busca de melhores salários e condições de trabalho. Uma campanha salarial 

com a participação de todos os trabalhadores aumenta o poder de barganha do sindicato na mesa de 

negociação e, com isso, aumentam as nossas chances de conseguir um bom Acordo Coletivo. Ao 

contrário, uma baixa mobilização da categoria nas assembleias sinaliza ao patrão que tudo vai 

muito bem, obrigado. 

                Sendo assim, responda às convocações de seu sindicato. Compareça a assembleia e 

participe efetivamente da campanha salarial. Sua presença é importante para manter e conquistar 

novos benefícios. Participe da elaboração do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015 e PPR 2014. 

                                                       Veja Edital de Convocação.                                                                                     

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO 

FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em 

telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores empregados da NEXTEL, 

para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada nesta quinta-feira, 06 de outubro, às 08h00 em 1ª 

convocação e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, às 09h00, em 2ª convocação, no local de 

trabalho  SHCN/CR 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 – ASA NORTE – BRASÍLIA/DF a fim de apreciarem e  deliberarem a 

seguinte ordem do dia: a) aprovação da pauta de reivindicações para o período de 01.10.2014 a 30.09.2015 e PPR 2014; b) 

autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; c) autorização para estabelecimento em 

Acordo Coletivo de taxa assistencial para o Sindicato de Classe, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio 

coletivo e firmar acordo nos respectivos autos.  

Brasília, 03 de outubro de 2014. 

Brígido Roland Ramos 

Presidente SINTTEL-DF 

No mundo do trabalho nada se concede tudo se conquista! 



 

 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA NEXTEL 2014/2015 
  

√ Reajuste salarial INPC +5% de ganho real; 

√ Piso salarial: 220 horas= R$ 1.300,00 e 180 horas= R$ 1.000,00; 

√ Reajustar tíquete alimentação/refeição R$ 27,00 para todos os 

funcionários; 

√ Auxílio creche no valor de R$350,00, extensivo a todos os funcionários, 

para os filhos até 6 anos de idade; 

√ Auxílio PCD de R$900,00; 

√ Km rodado R$ 1,000 (auxílio combustível de R$ 1.200,00) 

√ Equiparação de salários iguais aos praticados no Rio de Janeiro/São 

√Paulo, o que for melhor, para todos os funcionários de todos os setores; 

√ Auxílio sinistro: empresa pagar seguro total para os carros dos 

funcionários que utilizam os mesmos para exerce atividades da empresa; 

√ Auxílio/bônus para os funcionários que exerçam atividades que lidam 

diretamente com clientes: auxílio compra de roupas, termos, maquiagem, 

etc.; 

√ Cesta básica no valor de R$300,00, para todos os funcionários; 

 

   Manutenção das demais cláusulas do ACT 2013/2014. 

  

  

  


