
	  

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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Campanha Salarial 
2012/2013 na Telco 

 
O movimento ordeiro dos companheiros da Telco surtiu efeito e a empresa sentiu 

a pressão, pois ela já se mexeu para resolver alguns dos problemas apontados pelos 
trabalhadores. Na realidade, a categoria reclama, há meses, das más condições de 
trabalho. Como a empresa não fez nada, essa insatisfação resultou em diversas 
paralisações espontâneas por parte dos trabalhadores. 

De fato, as denúncias feitas pelo Sinttel-DF são graves e exigem da empresa 
uma resposta imediata. Devido às condições precárias do ambiente de trabalho, a 
saúde dos trabalhadores está comprometida, assim como sua segurança.  O episódio 
ocorrido na última sexta-feira (16/11), e que resultou em reportagem na TV Record só 
reforça as denúncias feitas pelo Sinttel-DF.  O que era para ser uma questão a ser 
tratada entre o Sindicato e a empresa,  virou um problemão que chamou a atenção até 
da mídia, devido a indiferença da Telco às nossas denúncias.  Agora, além do Sinttel-
DF, a imprensa também pergunta: até quando a empresa continuará neste prédio 
improvisado e insalubre? Será necessário que aconteça algo pior? 

Conclamamos os companheiros da Telco para continuarem mobilizados e na luta 
por dignidade no trabalho. Não podemos abrir mão das condições necessárias para 
desempenhar nossas atividades profissionais. A nossa data-base é 1˚ de janeiro e, por 
isso, aproveitamos o momento para abrir a nossa Campanha Salarial 2012/2013. 
Acesse o site www.sinttel.org.br e faça sua sugestão para a pauta de reivindicações ou 
mande um e-mail para leandro@sinttel.org.br. 

 

*Sugestões até o dia 30 de novembro de 2012. 
 

Campanha Salarial 2013 dos trabalhadores da Telco 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 


