
 

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.  
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Assembleia Geral 
 

Trabalhadores denunciam o não recebimento de salários e benefícios. 
 

Recentemente, os trabalhadores denunciaram ao Sinttel-DF que a empresa está 
usando supervisores para dizer à categoria que o sindicato não quer dialogar com a 
empresa acerca das pendências trabalhistas.  

Esclarecemos aos trabalhadores que essas informações atribuídas à empresa 
não condizem com a verdade, pois o Sinttel-DF sempre esteve aberto ao diálogo com 
a TELCO. Prova disso é que, em vários momentos, tentamos tanto junto a TELCO e a 
Anatel buscar uma solução negociada para esse impasse que se arrasta há meses. 
Cabe à empresa cumprir com suas obrigações e ao sindicato defender os 
trabalhadores. 

Finalmente, repudiamos esse comportamento desrespeitoso da Telco e 
conclamamos todos os trabalhadores para se juntarem ao seu sindicato na busca de 
soluções para os problemas ora apresentados.  

Diante do que se apresenta, convocamos os companheiros para 
Assembleia Geral a ser realizada nesta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014, às 
07:00h (primeira convocação) e às 08:00 (segunda convocação), no 
estacionamento da empresa, no SIA Trecho 1 Bloco A Lote 230 – Edifício 
Bradesco.  

Participem! Vamos discutir juntos as ações que utilizaremos diante dos 
constantes atrasos de salários e benefícios e que, sem dúvida, serão determinantes 
para o futuro da empresa Telco. Veja Edital de Convocação no verso. 

http://www.sinttel.org.br/


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

Sinttel-DF: Um sindicato sério, solidário e combativo! 
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade 
constituída para coordenação, defesa e representação legal dos 
trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca todos os trabalhadores empregados da Telco do 
Brasil Call Center para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada na sexta-feira, 21 de fevereiro, às 7h00 (em 1ª convocação) 
e às 8h00 (em 2ª convocação), no estacionamento da empresa, SIA 
TRECHO 1, BLOCO “A” LOTE 230 (Edifício Bradesco) - Brasília – DF, a fim 
de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Avaliar e deliberar sobre 
atrasos dos pagamentos de benefícios e salários. 

Brasília, 19 de fevereiro de 2014. 
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF  


