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uma conquista com união 
 

            Informamos aos trabalhadores da NWI que graças à coragem 
daqueles que procuram e confiam no Sinttel-DF, a categoria conquistou 
vitórias muito importantes: o reajuste salarial para auxiliares e técnicos 
observando o piso mínimo da categoria previsto em CCT, os 
treinamentos das NR’s necessários para o trabalho em altura e 
eletricidade, bem como os depósitos atrasados do FGTS dos 
empregados. Lembramos que o pagamento do condutor autorizado 
ainda está pendente, mas esperamos que a empresa cumpra esse 
direito imediatamente. 
             

Não foi fácil essa conquista. Inicialmente, procuramos a NWI para 
informar que o SINTTEL-DF era o representante legal dos trabalhadores. 
Após uma assembleia em frente a empresa, conseguimos mobilizar a 
categoria junto ao Sindicato. Em seguida, nos reunimos com a empresa e 
buscamos uma solução para todas as reivindicações dos empregados.  
             

Devido à empresa ter demorado a dar respostas para as 
demandas dos trabalhadores, o SINTTEL-DF acionou o Ministério Público do Trabalho (MPT). De acordo com a 
documentação encaminhada ao MPT pela empresa e relatos da categoria, os direitos dos trabalhadores 
começaram a ser pagos, bem como os treinamentos das NRs foram iniciados para técnicos. 
            

 Parabenizamos os trabalhadores da NWI que acreditaram no seu sindicato e o Departamento Jurídico 
do SINTTEL-DF por ter agido rapidamente para obrigar a empresa a cumprir com sua obrigação.  Continuamos 
lutando para melhorar as condições de trabalho na empresa, mas lembramos que é muito importante todos 
estarem filiados, para que possamos manter a nossa estrutura de apoio à categoria! 
            

O trabalhador que ainda estiver com FGTS em atraso, bem como técnicos e auxiliares que estiverem 
com os salários fora da tabela da Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o SINTTEL-DF e o SINDIMEST, 
entre em contato com o SINTTEL-DF para que possamos agir imediatamente!!! 
   

Todos os trabalhadores acima de 6 meses de trabalho, tem o direito de homologar no Sinttel-DF. 
 

FILIE-SE, fortaleça a nossa luta! 
                                 (http://www.sinttel.org.br/novafiliacao.asp)  
 

Receba nossos boletins por e-mail: www.sinttel.org.br/cadastreemail.asp 

Direitos não são favores, são conquistas 
coletivas! 
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