
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, 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: SIM Odontologia Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, 

TUDÓTICA,  Centro 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.  

SAUS Quadra 6, Bloco K, Ed. Belvedere Sobreloja - Brasília-DF - CEP: 70.070-915 - Fone: (61) 3321 6674 - Fax: (61) 3224 3190 

 

 
Ano XXX - Nº 09 – Brasília, 17 de janeiro de 2014 –  www.sinttel.org.br  

Trabalhadores da Telco se 
reúnem em nova assembleia. 
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 Assembleia Geral                                                           
 Dia  20/01/2014  (segunda-feira ) – 8h (1ª convocação) e 9h (2º convocação) – Ed. Bradesco – Sia 

Sinttel-DF vai à Justiça para recuperar 
expurgos do FGTS. 

O sinttel-DF informa aos companheiros da Telco que 
vai ingressar como Ação na Justiça contra a CEF em 
nome de todos os trabalhadores em 
telecomunicação do Distrito Federal, a fim de 
recuperar as perdas do FGTS acumuladas, desde 
1999. Estamos preparando informativo específico 
sobre o tema com informações sobre o tipo de ação, 
os procedimentos e esclarecimento devidos sobre 
esse tema tão importante para os trabalhadores. 
Fiquem atentos ao próximo boletim! 

Termina hoje o prazo para a Telco resolver todas as pendências 
trabalhistas.  

Termina nesta sexta-feira, 17/01, o prazo solicitado pela Telco para regularizar todas as pendências 
trabalhistas com seus trabalhadores. Graças a grande mobilização de terça-feira, que resultou na paralisação 
das atividades, a empresa procurou o Sinttel-DF e assumiu esse compromisso.  

Finalmente, parabenizamos todos os trabalhadores pela grande adesão à paralização de terça-feira e 
reforçamos a presença de todos na assembleia geral de segunda-feira, dia 20/01, para reavaliarmos a 
situação das pendências. Então, só há um caminho: A UNIÃO DE TODOS. Venha! Participe!   

Veja no verso, Edital de Convocação.                                             

Sinttel-DF não cobrará taxa de negociação da CCT 
do trabalhador da TELCO 

O Sinttel-DF a exemplo do que fez ano passado, 
encaminhará carta a empresa Telco do Brasil Call 
Center, eximindo o trabalhador do pagamento da 
taxa de contribuição no valor de  2% (dois por 
cento) do salário nominal do mês de junho de 2014. 
A taxa refere-se negociação feita com o SEAC 
(Sindicatos das Empresas em Serviços 
Terceirizáveis).  
A taxa tem respaldo legal com base o 
entendimento do Supremo Tribunal STF acerca da 
matéria. Acesse o site do Sinttel-DF 
(www.sintttel.org.br)  e confira na íntegra, a 
Convenção Coletiva de Trabalho 2014 – CCT. 
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Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal – Sinttel-DF 

 

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 segunda-feira, 20 de janeiro, às 
08h:00 (em primeira convocação) e 09:00 (em 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 
providencias serão tomadas diante da falta de solução das pendências 
trabalhistas de interesse dos trabalhadores. 

  
Brasília, 17 de janeiro de 2014 
Brígido Roland Ramos 
Presidente  

 


