
 

                                   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. 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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TELEFONICA E GVT SÃO 
I M O R A I S !

2ª rodada de negociações do ACT 2015 comprova tática nazista de 
precarizar conquistas, congelar benefícios, ratificar discriminações e 

desconsiderar nossas pautas.  
 

                       

O que esperar quando as duas piores empresas do segmento de 

telecomunicações, no quesito relações trabalhistas, se unem numa só? Pois bem, o 

resultado da “fusão” TELEFONICA/GVT só poderia acarretar em PRECARIZAÇÃO e 

DESVALORIZAÇÃO DOS EMPREGADOS. 

Na 2ª rodada de negociações, se é que podemos chamar esse circo de processo 

negocial, os “pseudo-negociadores” patronais confirmaram nossos piores temores e 

formalizaram uma proposta digna do “Terceiro Reich”: 

 Reajuste escalonado, abaixo da inflação e somente para janeiro/16: 

 6% para salários até R$ 4 mil e R$ 240 reais para salários acima desse 

valor. (lembrando que a inflação do período foi 9,88%); 

 Congelamento no valor dos benefícios para os anos de 2015 e 2016; 

 Manutenção da “segmentação” (segregação) na concessão dos benefícios. 

 Ratificação do “apartheid corporativo” com a política de “estalecas” (Plano 

Inteligente) oriunda da GVT. 

Simples assim... Pauta de Reivindicações (e esse ano são duas)?? Pra que?? 

Sindicatos?? Que se danem!! Trabalhadores?? Um mal necessário... Esse é o 

pensamento dessa gente que esta conduzindo o processo de celebração/renovação 

dos Acordos Coletivos  das empresas este ano. 

Diante de tamanho descalabro o clima ficou tenso na mesa e as negociações 

foram suspensas para que a empresa revisse seus conceitos e buscasse, de forma 

concreta, a melhoria da proposta A PARTIR DAS PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES. 

http://www.sinttel.org.br/


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

Cabe ressaltar que a comissão de negociação dos sindicatos da FITRATELP 

(DF, RS, MG, PA, PB, PI, MA, SE) mantem-se disposta à construção de propostas viáveis 

que permitam o entendimento das partes, porém IRREDUTÍVEL na defesa de suas 

premissas e princípios. Sem a abordagem concreta das PAUTAS DE 

REIVINDICAÇÕES, o RESPEITO às conquistas e direitos adquiridos e o AVANÇO no 

processo de ISONOMIA na concessão dos benefícios NÃO HAVERÁ ACORDO. Restarão 

somente os caminhos da mobilização e dos tribunais. 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 
 

 


