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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com escolas, faculdades e universidades: Colégio Objetivo,  UNIP,  UPIS, Colégio Santa 

Terezinha, ALUB, Unicesp, Faculdade Anhanguera, Colégio e Faculdade Projeção, Facitec, Fisk (Asa Norte), Colégio e 

Faculdade JK, IESB, Colégio Integrado Polivalente, UNEB, CESB, UNESBA, FACGAMA, FASEP e outras, Laboratório Sabin, 

Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em 

call centeres, tele atendimento, telecomunicações sindicalizados e seus dependentes. 
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Sinttel Itinerante 
Projeto beneficiou cerca de 400 trabalhadores na TELLUS  

 

O Sinttel-DF agradece aos trabalhadores da 

TELLUS pela boa recepção dispensada ao sindicato 

e às instituições parceiras na realização do projeto 

“Sinttel Itinerante” na empresa, nos dias 4 e 5 de 

outubro. Nesta edição, cerca de 400 trabalhadores 

compareceram à sala de atendimento 

disponibilizada ao Sinttel-DF para tirar dúvidas 

trabalhistas, receber orientações jurídicas, 

conhecer os benefícios oferecidos aos associados e 

fazer um check-up da saúde, realizando exames de 

aferição de Pressão Arterial e Glicemia e 

Bioimpedância gratuitamente.  

 

Não há dúvidas que os companheiros se sentiram à 

vontade com a presença do sindicato dentro da 

empresa. O nosso compromisso é estar sempre ao 

lado dos trabalhadores da TELLUS na luta por 

melhores salários e condições de trabalho, por 

isso, recebemos com entusiasmo os elogios ao 

projeto. Assim, todos ganham: o sindicato porque 

estabelece uma ligação direta com o trabalhador e 

o associado porque tem as informações que deseja 

no próprio ambiente de trabalho.  

 

No Itinerante, muitas demandas surgiram. A 

maioria das dúvidas foi esclarecia na hora pelos 

diretores do sindicato. Já as demais, que dependem 

de uma negociação futura junto à empresa, o 

Sinttel-DF fará um relatório e apresentará à 

TELLUS. O importante agora é fortalecer a nossa 

organização sindical e mobilizar todos os 

trabalhadores para conquistar novos benefícios 

nas próximas campanhas salariais. Filie-se ao 

Sinttel-DF! Somos um sindicato Sério, Combativo e 

Solidário. Sendo associado, você tem o direito de 

usufruir dos benefícios que o sindicato oferece aos 

seus associados.  

 

Parabenizamos os ganhadores do sorteio 

realizado no dia 5/10, às 17h. 

Confira se você foi um dos ganhadores do e 

também a galeria de fotos no nosso site. 

www.sinttel.org.br/itinerante

 

http://www.sinttel.org.br/


Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal – Sinttel-DF 

 

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


