
	  

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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Óleo	  de	  Peroba	  
Pois é, você é feliz e não sabe. Para os marqueteiros da TELCO, as companheiras e os 

companheiros têm um ambiente de trabalho maravilho e sem problemas. É isso que está escrito no boletim 
da empresa (verso), onde a TELCO até que tenta, mas não consegue contestar as denúncias apontadas 
pelos trabalhadores e publicadas no Alô Alô N˚ 239, de 30 de outubro. Resultado: os trabalhadores estão 
ainda mais revoltados com a empresa. 

Além de não enxergar os sérios problemas de salubridade e ergonomia, a Telco nega a existência 
deles, o que aumenta ainda mais a indignação dos companheiros. A situação chegou ao limite e 
movimentos vêm ocorrendo com frequência, inclusive com duas paralisações temporárias e espontâneas, 
na semana passada. Alertamos, mais uma vez, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a 
contratante dos serviços, para os transtornos que poderão ocorrer, caso haja uma greve dos tele 
atendentes. Parece que, infelizmente, a Telco só entende uma palavra: Greve!  

Assim sendo, convocamos todos os trabalhadores da empresa para a assembleia geral no dia 14 de 
novembro de 2012, em frente empresa no SIA Trecho 1- Brasília DF,  às 13h30 (em primeira convocação) e 
às 14h (em segunda convocação). Veja abaixo o Edital 

 
                                                        EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O diretor presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL-DF, entidade 
constituída para coordenação, e defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicação, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca os trabalhadores da Telco do Brasil, para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada nesta quarta-
feira, 14 de novembro, às 13h: 30min. (primeira convocação) e 14h30min (segunda convocação), no estacionamento da empresa no SIA Trecho 
1 Bloco A Lote 230 Edifício Bradesco, a  fim de deliberar a seguinte ordem do dia: a) Decidir quais as providencias serão tomadas diante da falta 
de solução de questões de interesse do trabalhador. b) deliberar sobre greve. 
 
Brasília, 12 de novembro de 2012 
Brígido Roland Ramos 
Presidente  

 

Por trabalho decente na Telco. Participe da Assembleia! 
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Boletim divulgado pela equipe de marketing da empresa. 


