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Aqui no Sinttel-DF estamos 
s e m p r e  n a   e s c u t a  e 
queremos ser para você,  
um ponto importante na 
grande rede de contatos que 
você está construindo. 
Vamos juntos interagir, 
influir, compartilhar opiniões, 
sentimentos e informações 
para um mundo mais justo, 
solidário e  sustentável. 

Sinttel-DF

Bom dia! 
Viemos negociar o Acordo

 Eles não demonstram, mas é assim 
que as empresas se sentem quando vão 
negociar com o Sinttel-DF. Nesses tempos 
obscuros em que vivemos, foi com essa 
postura firme e responsável que conseguimos 
manter, e até aumentar,  os direitos do 
trabalhador em telecomunicações.
 Mas essa força não cai do céu. Ela 
decorre da confiança e da participação das 
companheiras e dos companheiros no Sinttel-
DF, sem os quais nosso sindicato perde a 
força e a razão de existir. Vamos continuar 
perseguindo melhorias para os trabalhadores 
e suas famílias, assim como maiores 
benefícios das empresas, mas também do 
próprio Sinttel-DF.

A lei não mais obriga, mas fazemos 
questão de manter as homologações no 
Sinttel-DF.  Estamos aqui para proteger, 
defender e ampliar os direitos dos 
trabalhadores e não abrimos mão de 
nenhuma dessas prerrogativas que a 
categoria e a legislação nos deu. 

Homologação?
Não abrimos mão
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Quitação 
Anual?
kkkkkkk
Sem essa de dar às empresas 
quitação anual de direitos e 
passivos trabalhistas aqui no 
Sinttel-DF.  Não abrimos mão da 
prerrogativa de representar 
judicialmente os trabalhadores, 
toda vez que essa iniciativa se faz 
necessária.  Só damos quitação , 
no momento que a lei exige e 
s o m e n t e  s e  e s t i v e r  t u d o 
realmente certinho. 

Sua condição quem
determina é você

Enquanto companheiros de outras categorias estão sofrendo 
as consequências da retirada de direitos, os trabalhadores em 
telecomunicações têm conseguido defender suas conquistas. 
Isso acontece porque nossa categoria, ao contrário de muitas 
outras, dispõe de um sindicato forte e participativo, construído 
em cima da confiança, apreço e cumplicidade dos 
trabalhadores. Essa relação de proximidade entre o Sinttel-DF 
e as companheiras e companheiros  projeta poder e faz a 
diferença quando sentamos para negociar com as empresas. 
Apesar da precarização da nova legislação trabalhista, temos 
um instrumento com o qual podemos nos defender.

Ainda bem 
que somos 
diferentes 

uns dos 
outros

As  pessoas  t r azem pa ra  o 
ambiente de trabalho uma pluralidade 
de característ icas que desafia 
normas, estilos, padronizações, 
processos e políticas. E ainda bem 
q u e  é  a s s i m .  N o  S i n t t e l - D F, 
acreditamos que as diferenças são 
uma riqueza e que a diversidade de 
pensamento, credo, gênero ou 
ideologia deve ser defendida em 
qualquer situação. 

Não hesite em chamar o Sinttel-DF, 
caso seja vítima nos locais de trabalho 
de preconceito ou assédio por conta 
da sua maneira de ser e viver.  

Sindicato 
da Inclusão

A liberdade não cai do céu
Liberdade não é qualquer coisa que cai do 

céu, ela é conquistada mediante engajamento 
e luta. Não se iluda, todos os dias os 
poderosos trabalham para restringir, amputar 
ou eliminar a liberdade dos cidadãos.  

A história nada mais é do que a trajetória 
dos homens e mulheres em busca da 
liberdade de opinião, de expressão, de 
circulação. Fazemos parte dessa trajetória, 
queiramos ou não. A diferença se faz entre 
aqueles que se indignam e querem mudar e 
entre aqueles que se resignam e aceitam. 

Um brinde aos 25 anos
da redemocratização1964-1985 . Teria sido cômico, se não tivesse sido trágico
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Vamos fazer juntos
Estamos 
construindo 
um sistema 
de benefícios 

Sem custos para o trabalhador

Às vezes, a gente só precisa de uma mãozinha 
para conseguir o quer. O Sinttel-DF conhece a 
realidade dos trabalhadores e está fazendo o seu 
melhor para ajudar as companheiras e os 
companheiros nessa conjuntura econômica difícil . 

Sendo assim, elegemos como prioridade a 
construção de um sistema de benefícios para os 
trabalhadores e seus familiares. Queremos que 
esses benefícios contemplem diversos setores e 
atividades, como saúde preventiva e odontologia; 
educação, formação e aperfeiçoamento do 
trabalhador; turismo, cultura e lazer, entre outros. 
Estamos sempre avaliando as demandas e 
necessidades da categoria para aumentar o 
número e a variedade dos benefícios.

A ideia é oferecer benefícios sem custos para o trabalhador ou, em última instância, 
com custos baixos. É possível realizar parcerias com empresas e instituições, e isso 
já está sendo feito. Eles oferecem os serviços que queremos e nós oferecemos o 
acesso a uma base de clientes que lhes interessa. Essa iniciativa demonstra o poder 
que os trabalhadores têm quando se organizam. Além do poder político que se 
manifesta nas negociações salariais e nos posicionamentos públicos do Sinttel-DF, 
também temos um poder econômico, representado por milhares de consumidores 
que atuam em conjunto e de forma organizada.

?!!?
FIQUE DE OLHO 
NESSA MARCA

O Sinttel-DF fechou 
parceria com a 

OdontoGroup para 
oferecer a você, 

sindicalizado, planos 
odontológicos 

exclusivos com valores 
bem menores que os 

oferecidos no 
mercado, e o melhor, 
com carências zero*! 
São planos com mais 

de 200 procedimentos 
inclusos, sem limite de 

utilização, incluindo 
ainda emergência 24 

horas, dia e noite, 
todos os dias da 

semana inclusive 
feriados.

Sorria
Você está sendo cuidado!

Conheça 
nosso plano

odontológico

Convênios 
Sinttel-DF

Hoje tem,
amanhã 
também

Pode vir

QUE
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Assistência 
aposentado 
pensionista

Assistência 
Jurídica 
gratuita



+ 5000
Foi o aumento
no número de 
associados 
do Sinttel-DF 
nos últimos 3 anos

Um brinde
aos novos 

companheiros e
companheiras

Faça sua 
reserva 
Caldas 
Novas

Trabalhador VIP
Quer curtir um fim de semana, um feriado ou suas férias 
em Caldas Novas , em apartamentos localizados em 
condomínios de alto padrão? Seus problemas 
acabaram. Tire um tempo para você, sua família e 
amigos e realize uma viagem com preços que você 
pode pagar.  

Veja aqui as fotos 
dos apartamentos 
e os condomínio 
em Caldas Novas. 
Lazer de qualidade 
que as 
companheiras e 
companheiros 
podem pagar

Medicina Preventiva.
Plano Ambulatorial
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Estamos negociando um Plano de Ambulatorial
para oferecer consultas médicas aos associados, 

além de exames médicos e pequenas intervenções
 

Em breve teremos mais novidades acerca desse Plano de 
Medicina Preventiva que o Sinttel quer implementar. Algumas 
empresas se mostraram interessadas na iniciativa e estamos 
negociando as melhores vantagens possíveis para a categoria, além 
da qualidade e confiabilidade dos planos. 

Esse benefício tem o foco na família e quer oferecer consultas 
médicas em uma rede grande credenciada, além de exames médicos 
simples e complexos. Também faz parte do pacote a possibilidade de 
pequenas intervenções cirúrgicas sem internações. Queremos 
preço, qualidade e comodidade para fechar negócio com as 
empresas que já nos procuraram.

trabalhadores de call centers 
tem algum Plano de Saúde

Menos de 20%

RADIO 
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