
 

ATENÇÃO CONVÊNIOS 
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,  Alliance Centro Automotivo. Confira no site do Sinttel -DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores e descontos 
para os trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes. 
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O trabalhador é  
o último da fila 

Quem ganha milhões por ano não está nem aí  
para quem ganha salário de subsistência 

 

A verdade é essa. Diretores e gerentes que ganham milhares de reais por mês não têm 
porque se preocupar com o minguado reajuste dado aos trabalhadores.  Enquanto a 
gente pena para repor uma inflação de 10%, eles ganham 15% em aplicações financeiras 
na maior tranquilidade. 

É por conta desse desleixo com os seus recursos humanos que sempre dizemos que o 
Grupo Claro faz pouco caso, não respeita e muito menos valoriza o trabalhador. Já fazem 
4 meses que entregamos nossa pauta de reivindicações, nossa data-base foi há quase 2 
meses atrás e, até agora, a empresa não se dignou nem mesmo a se reunir com a 
Comissão Nacional de Negociação da FITRATELP.  

Mais uma vez informamos aos trabalhadores que o ACT não é uma liberalidade da 
empresa, é um direito sacramentado em lei. Temos todo o direito de exigir que a 
empresa cumpra com suas obrigações. Em caso contrário, os trabalhadores têm o direito, 
também sacramentado em lei, de reagir em conformidade, incluindo a paralisação de 
suas atividades.  

Alertamos à empresa para as consequências que esta atitude mesquinha e 
irresponsável pode acarretar. Exigimos que o Grupo Claro inicie imediatamente as 
negociações do ACT 15/17. Se a empresa insistir em protelar as negociações, 
comunicamos que o Sinttel-DF e os sindicatos filiados à FITRATELP vão tomar as 
providências jurídicas e políticas necessárias.  
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