
 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 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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CADÊ O REAJUSTE 
Trabalhadores cobram rejuste de salário da direção da Telebras 

 

 

 

 
Os trabalhadores da TELEBRAS, em 
ASSEMBLEIA GERAL, em 18 de dezembro 
de 2014, aprovaram a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho 2014/2015 – Sinttel – DF 
e Telebras. 

Já se passaram mais de dois meses e a direção da Telebras não informa aos 
trabalhadores a razão de tanta demora em pagar aos trabalhadores o índice de 
correção dos salários e seus reflexos nos benefícios sociais. 
 
O discurso anterior da direção da empresa era de que os reajustes dos salários não 
eram pagos de imediato devido à demora nas negociações com o Sindicato da 
categoria. Mas agora qual é a explicação da empresa? É a pergunta que fica no ar. 
 
Como não poderia ser diferente, a ansiedade começa a tomar conta do ambiente de 
trabalho, pois a categoria aguarda com muita expectativa os reajustes tão esperados. 
Continuem atentos aos informativos do seu sindicato. Estamos de olho! 
 

Vendiam dificuldades para oferecer facilidades! 
E AGORA! 

 
O que está faltando?  Cadê o reajuste nos salários?                                                                  


