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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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Salários Atrasados 
A Fiança atrasou, mais uma vez, o pagamento dos salários e benefícios do 

trabalhador. Em condições normais, esse atraso já seria um escândalo, mas em se 
tratando dos profissionais que cuidam dos números 190 (Polícia) e 193  
(Bombeiros), tal atitude é totalmente irresponsável. 

Há alguns meses que o Sinttel-DF vem tentando resolver essa questão por 
meios pacíficos com a Fiança. Em qualquer outra situação, já teríamos paralisado 
nossas atividades há muito tempo. Temos colocado, inclusive, água nessa fervura, 
diante da importância das atividades exercidas por essas companheiras e 
companheiros. Mas paciência tem limite e os trabalhadores estão impacientes e 
indignados. O que querem? Um caladão nos serviços de teleatendimento na área 
de segurança?   

Nenhum trabalhador pode ser obrigado a trabalhar sem receber salário, 
mesmo aqueles mais essenciais. Mais essencial do que receber uma ligação de um 
cidadão que precisa de socorro, os trabalhadores, eles próprios, precisam socorrer 
os seus familiares que precisam morar, comer, vestir, transportar, viver. 

Então, alertamos ao GDF e à Fiança para que parem de brincar com fogo, 
literalmente. Em caso de paralisação, não podemos ser responsabilizados por 
nada. Desde que se aboliu a escravatura no Brasil, os patrões e senhores da cidade 
e do campo tem que pagar alguma coisa em troca para a força de trabalho que 
utilizam.  

Convocamos os companheiros da Fiança para comparecerem na Assembléia 
Geral Extraordinária a ser realizada na próxima sexta-feira, 10 de fevereiro, às 
07h00 (em 1ª convocação) e às 08h00 (em 2ª convocação), no prédio do CIADE 
(SAM Conj.”A” Bloco “C”), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) 
decidir sobre quais as medidas serão tomadas a respeito dos atrasos de 
salários e benefícios.  

Edital de Convocação no verso 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES 
DO DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e 
representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca todos os trabalhadores empregados da Fiança, para comparecerem em 
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada na próxima sexta-feira, 10 de fevereiro, às 07h00 
(em 1ª convocação) e às 08h00 (em 2ª convocação), no prédio do CIADE (SAM conj.”A” Bloco 
“C”), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) decidir sobre quais as medidas serão 
tomadas a respeito dos atrasos de salários e benefícios 
 
Brasília, 09 de fevereiro de 2012. 
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 

  
 


