
 

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 com a Oi 
acontece hoje 

 

Informamos aos trabalhadores que acontece hoje, 18 de novembro, a 
primeira reunião de negociação para a renovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2014_2015 com a Oi.  

Pedimos a todos os companheiros da Oi que fiquem atentos quanto aos 
desdobramentos dessa reunião, uma vez que a nossa pauta é extensa e fazemos 
questão de que a Oi negocie conosco todas as reivindicações aprovadas pelos 
trabalhadores em assembleia. Apesar de extensa, nossa pauta é justa e bastante 
razoável, demandando da empresa apenas um pouco mais de generosidade, de 
justiça e de boa vontade, 

Lamentamos, mais uma vez, a postura indiferente e relaxada da empresa que 
sempre deixa para a última hora para conversar com os trabalhadores, mesmo 
sabendo que este período de negociações coletivas é aguardado com bastante 
ansiedade por toda a categoria. 

 De qualquer forma, pedimos a todos que se mantenham ‘’mobilizados e 
dispostos a lutar para fazer valer nossos direitos’’, pois como visto em 
outros anos, dificilmente a empresa negocia algum adendo ao ACT fora da 
data base’’.  Chegou o momento de fazermos valer os nossos direitos. 

  

Campanha Salarial 2014/2015  
dos trabalhadores da Oi 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 
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