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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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A casa do trabalhador. 
Sinttel saúda os companheiros das Lojas da OI que foram “primarizados” 

pela empresa, mas faz um alerta: A luta esta só começando. 
 

 

Uma das maiores VITÓRIAS dos 
trabalhadores das Lojas da OI, e por 
conseqüência do Sinttel, em 2011, foi o 
início do processo de efetivação desses 
companheiros pela empresa. Num primeiro 
momento, 3 lojas terceirizadas passaram a 
integrar o quadro da empresa.  

 

Para alguns, isso pode parecer pouco, 
porém já é um claro indício de que a OI se 
rendeu a ARGUMENTAÇÃO, aos dados 
estatísticos, a REIVINDICAÇÃO austera e a 
LUTA CONSTANTE do SINTTEL que 
demonstram, e comprovam de fato, que a 
terceirização das lojas era prejudicial não 
apenas para os trabalhadores quanto para o 
resultado da empresa.  Em 2012 esperamos 
que todas as Lojas sejam definitivamente 
“primarizadas” pela OI. 

 

Diante dessa primeira CONQUISTA, 
conclamamos TODOS OS 
TRABALHADORES das LOJAS DA OI 
que foram primarizados pela empresa, 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 das Lojas 
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. 
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