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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. Confira no sítio do 

Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores sindicalizados e seus dependentes.  
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PAD = CAIXA PRETA. 
Mais uma vez GVT chamou sindicatos para negociação do PAD 2015 

(dia 06.08) sem apresentar indicadores, metas e resultados.  
 

 

Informamos aos trabalhadores da GVT que, mais uma vez, seus prepostos 
desperdiçaram tempo precioso com discursos vazios, sem apresentar concretamente 
sua proposta do PAD 2015. Cabe ressaltar que, entendimento do SINTTEL-DF e dos 
demais sindicatos da FITRATELP (DF, MG, RS, PB, PA, PI, MA, SE), é IMPOSSÍVEL discutir 
qualquer proposta de Participação nos Lucros e Resultados sem abordar resultados, 
projeções, indicadores, e metas, as quais se quer objetivar, com vistas ao pagamento 
do PAD. Lembrando que qualquer tentativa de impor, ou forçar, a deliberação de 
propostas que não contemplem a transparência e a devida observância dos números 
pertinentes ao PAD, fere a LEI 10.101/2000 e não será tolerada por nenhum 
sindicato sério que se preze. Desta feita ratificamos nossa posição aos prepostos da 
GVT: 
 Queremos os números detalhados na mesa: Indicadores, metas e resultados 

consolidados de 2014 e do 1º semestre de 2015; 
 Queremos a projeção das metas para o 2º semestre de 2015; 
 Queremos a observância e a obediência da LEI 10.101/2000 e da Súmula 451 do 

TST. 
Sem isso a discussão promete se estender para todas as instâncias possíveis, 

sejam elas SRTE, MPT e Tribunais. Uma nova rodada de negociações já esta 
agendada para o próximo dia 17, em São Paulo, onde esperamos que o bom senso 
prevaleça sobre as velhas práticas obscuras da GVT.  

Quanto aos trabalhadores, o SINTTEL-DF alerta para o fato do possível atraso no 
pagamento do PAD, referente ao 1º semestre de 2015, devido tão somente à 
incapacidade e a impossibilidade da GVT de nos fornecer os números referentes 
ao programa. Ressaltamos, porém, que em outros anos a empresa pagou os valores 
referentes ao PAD, no mês de agosto, mesmo sem a anuência do sindicato.  
Desta feita esclarecemos: NÃO ASSINAREMOS “CHEQUE EM BRANCO”.   

Fiquem atentos aos próximos informativos!       
 

POR UM PPR JUSTO E DIGNO NA GVT. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 
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