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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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Juntos, somos fortes 
                  A organização sindical é uma 

ferramenta de defesa dos direitos dos 

seus associados. Quando é contratado, o 

trabalhador jamais imagina que terá 

problemas trabalhistas, 

pois cumpre horário, 

produz e faz jus ao seu 

salário no fim do mês. A 

pergunta que se deve 

ter em mente é: E se 

um dia precisar do 

sindicato?   

               O importante 

é estar preparado para 

não ser surpreendido. Nesse mercado 

de trabalho cruel onde o lucro é o mais 

importante, não falta quem desrespeita 

as leis trabalhistas para explorar a 

capacidade intelectual e produtiva dos 

empregados. Portanto, ser sindicalizado 

é uma garantia para o trabalhador. O 

Sinttel-DF já fez muito e continua 

trabalhando em benefício dos 

associados.  

             O sindicato é o serviço mais 

barato que o 

trabalhador pode 

adquirir. Com apenas 

1% de contribuição, 

você tem a disposição 

um departamento 

jurídico capacitado, 

informações sobre os 

direitos trabalhistas, 

rede de convênio com 

escolas e faculdades e apartamentos de 

alto nível em Caldas Novas para o seu 

lazer. Converse com os diretores ou 

acesse o nosso site para saber mais. 

Atenção! Trabalhadores da VAN 

ERVEN que migraram da BSB ADM. 

ATIVOS ⇨⇨
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FECDERAL 

 

 

 

Informe aos trabalhadores da VAN ERVEN que 

migraram da BSB Administradora de Ativos. 

 
                       O Sinttel-DF informa que o percentual da 

diferença da Rescisão de Contrato de Trabalho relativa  à data-

base da empresa BSB Administradora de Ativos será paga até o 

05º dia útil do mês de setembro de 2013, no percentual de 

6,3% do cada rescisão. O pagamento será feito na Conta-Salário 

aberta na empresa BSB. 

                       Qualquer dúvida faça contato com o seu sindicato. 

Estamos à disposição dos companheiros. 

 

 

 

Sinttel-DF 

Sindicalismo sério, solidário e combativo. 


