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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP,  UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, 

FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, 

Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio Integrado Polivalente, 

CEBAN, FASEP e outros. Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA,  AUTOMOTIVO ARO 15. Confira no sítio do Sinttel-DF 

a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, 

sindicalizados e seus dependentes. 
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A luta continua
 

Informamos aos companheiros da Alcatel absorvidos pela Oi, que a 
empresa confirmou que vai rever os contratos de trabalho, a fim de ajustá-
los ao que era praticado anteriormente para esses trabalhadores, 
especialmente no que diz respeito à jornada de trabalho. 

Informamos também que a empresa reviu a sua posição e decidiu 
contratar o estimado companheiro Wailson Barbosa Andrade que não 
havia sido convocado para assinar seu contrato de trabalho. Consideramos 
essa vitória como uma conquista de todos os trabalhadores que se 
mobilizaram e conseguiram sensibilizar a empresa. A propósito, 
publicamos no verso desse boletim, a resposta do Sinttel-DF a carta de 
Walesca, filha de Wailson, que emocionou a todos.  

Continuamos as gestões em favor dos outros trabalhadores que ainda 
não foram chamados e não sossegaremos até que esses companheiros 
também sejam convocados. Este é um compromisso do Sinttel-DF. 

Por fim, gostaríamos de externar nosso orgulho e satisfação pela 
postura firme e solidária que todos os trabalhadores no processo de 
negociação com a Oi. Os trabalhadores mais uma vez demonstraram sua 
consciência política e sua capacidade de mobilização, fatores que foram 
indispensáveis para essa vitória que ora anunciamos. 

A luta continua.  
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Brasília-DF, 25 de junho de 2013. 

 
Prezada Walesca Barbosa de Souza, 
 
Em nome da diretoria do Sinttel-DF, gostaria de parabenizar sua 

coragem e firmeza, além de homenagear seu desprendimento e 
solidariedade revelados na emocionante carta que você escreveu , por 
ocasião da demissão do seu pai, nosso valoroso e estimado amigo e 
companheiro Wailson. Essa carta se torna ainda mais importante, não só 
pelo verdadeiro amor, respeito e solidariedade que transmite, mas 
também porque representa um extraordinário manifesto contra a injustiça 
e a exploração.  

São valores e qualidades como estes que você registrou em sua carta 
que servem de exemplo e estímulo a este sindicato e a todos que são 
vítimas dessas corporações desumanizadas, que se alimentam dos sonhos 
e esperanças dos trabalhadores, transformando pais e mães de família em 
insumos, em ferramentas, em mercadorias. 

Nesse momento em que temos a alegria e satisfação de lhe comunicar 
a reintegração de seu pai aos quadros da Oi, queremos reafirmar a 
importância de sua carta e dizer que ela foi uma arma poderosa desse 
sindicato na mesa de negociação, influenciando diretamente o resultado 
da nossa peleja.   Sendo assim, queremos agradecer sua intervenção nesse 
momento tão delicado para os trabalhadores em telecomunicações. Você 
mostrou a todos, Walesca, que vale a pena lutar a boa luta e que o único 
caminho contra a indignidade é a indignação.  

 
Brígido Ramos 
Presidente 
Sinttel-DF  

  


