
 
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

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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ACT 2014/2015 CLARO  

Negociações 
continuam 

 

Depois de dois dias de dura negociação, a Comissão de negociação Fitratelp/Sinttel 
e a Embratel não chegaram a um consenso quanto a uma proposta mínima de ACT que 
tenha condições de ser levada à Assembleia dos Trabalhadores. Avaliamos que a 
empresa precisa avançar mais, a fim de obter um voto de confiança dos trabalhadores e 
dos sindicatos. 

Nesse sentido, questionamos a empresa sobre eventuais demissões após a fusão 
Embratel com a Claro e obtivemos como resposta, que a nova empresa resultante, a 
Americel Movil,  não tem intenção de demitir trabalhadores.  Ainda sobre a nova 
empresa, uma das metas do sindicato é igualar os benefícios dos trabalhadores, sempre 
pelo melhor acordo, o que significa que estamos trabalhando para que os acordos 
coletivos determinem ganhos reais para os trabalhadores da Claro e da Embratel.  

Apesar das conversas que mantivemos até aqui, persistem as dúvidas e incertezas e 
não houve acordo em muitos pontos.  Diante dessa situação de impasse, a Comissão da 
Fitratelp os sindicatos apresentaram uma contraproposta aos patrões que prometeram 
nos responder na próxima reunião de negociação, que acontecerá nos dias 2 e 3 de 
dezembro. Fiquem atentos aos informes e atendam às convocações de seu sindicato.  

 
 

Campanha Salarial 14/15 dos trabalhadores da CLARO 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 
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