
 
 

                                   
Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, ALUB, UPIS, UNIPLAN, IESB, CEBAN, UNYLEYA(Pós Graduação), FACITEC, 

FASEP, CNA, ICESP, VESTCON, WIZARD 303 SUL, GRAN CURSOS, UNEB, FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa 
Terezinha, Colégio OBJETIVO, Faculdade ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Faculdade 

SENAC, LEARNING(Linguages Institute), Colégio e Faculdade JK, Colégio Integrado Polivalente, Instituto Brazil Global,  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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Campanha Salarial 2015/2016 
dos trabalhadores da Oi. 

                  Nossa data-base, 1º de Novembro, está se 
aproximando e estamos iniciando nossa Campanha 
Salarial 2015/2016. É hora de começarmos a montar 
nossa Pauta de Reivindicações para as negociações 
acerca do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), que é o 
maior instrumento de defesa do trabalhador.   
           O ACT é importante, pois define claramente      as 
relações entre as empresas e seus empregados, além 
dos direitos e benefícios dos trabalhadores. Sendo 
assim, a participação de todos é fundamental para defendermos os nossos direitos e 
ampliarmos nossas conquistas.  
           Desta feita, convocamos todos os trabalhadores da Oi a enviarem suas sugestões 
com vistas à montagem da Pauta de Reivindicações que será entregue à empresa e servirá 
de ponto de partida para as negociações do ACT. 
            Os trabalhadores poderão enviar suas sugestões de pauta para nosso site 
www.sinttel.org.br ou sinttel-df@sinttel.org.br . É bom lembrar que o sucesso da nossa 
Campanha Salarial depende da participação efetiva de cada trabalhador, por isso a luta 
por melhores condições de trabalho na empresa é uma tarefa de todos.  

Juntem-se ao seu sindicato. 
Participem! 

Fiquem atentos aos próximos boletins. 

Campanha Salarial 2015/2016 dos trabalhadores da Oi. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista!                         
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