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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  
Unieuro, UPIS,  Uniplan,  Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK); 
- Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e outras. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 
trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e seus dependentes 
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Um por todos... 
Sinttel conclama os trabalhadores da BRT Call Center a participarem 

efetivamente das campanhas salariais e da rotina do sindicato. 
 

“Um por todos e todos por um”, a 
celebre frase descrita na obra literária Os 
Três Mosqueteiros, do romancista francês 
Alexandre Dumas, deve servir bem como 
inspiração e, principalmente, como lema 
para todos os trabalhadores em 
telecomunicações do Distrito Federal, entre 
eles o pessoal da BRT Call Center, em 
2012. 

Tomando como exemplo as 
campanhas salariais dos anos anteriores, é 
fato que se por um lado o sindicato 
conseguiu, a duras penas, arrancar da 
empresa uma proposta de ACT 2011/2012, 
que previa ao menos a correção da inflação 
nos salários e o pagamento de um abono 
substancial relativo ao período 2010/2011 
(PPR e ACT), por outro fica o sentimento 
de que estivesse ladeado maciçamente pelos 
trabalhadores as conquistas poderiam ter 
sido bem maiores. 

Desta feita, assim como fizemos na 
última assembléia, conclamamos TODOS 
OS TRABALHADORES DA BRT CALL 
CENTER, a caminharem juntos com o 
sindicato, FILIANDO-SE ao Sinttel, 
PARTICIPANDO efetivamente das 

campanhas salariais e, não obstante, 
MOBILIZANDO cada companheiro no 
ambiente de trabalho a respeito da 
importância de LUTARMOS UNIDOS em 
prol de nossas REIVINDICAÇÕES. 

Aproveitamos a oportunidade, ainda, 
para convidar cada trabalhador da empresa 
para conhecer o sindicato, sua estrutura, os 
benefícios oferecidos aos associados, o 
histórico de luta do Sinttel desde a sua 
fundação, há quase 28 anos, além de sua 
ação sindical séria, solidária e combativa. 

Informe-se por intermédio do nosso site 
www.sinttel.org.br, pelos e-mail’s sinttel-
df@sinttel.org.br e ivomar@sinttel.org.br, 
ou pelo fone 3321.6674. Não fique só. Fique 
sócio. Sindicalize-se! 

 

 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 


