
 

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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Sejam bem vindos.  
A luta vai começar. 

Justiça determina e CTIS reconhece Sinttel-DF como o verdadeiro 

representante dos trabalhadores em Call Center da empresa. 
 

Somos o Sindicato dos Trabalhadores 
em Telecomunicações do Distrito Federal 
– SINTTEL-DF, organização sindical com 
30 anos de lutas e conquistas, que 
representa legalmente todos os 
trabalhadores em Call Center, Tele 
Atendimento e Telecomunicações do 
Distrito Federal.  

 

Há que se ressaltar que desde 2008, o 
Sinttel-DF vinha tentando de forma 
administrativa representar os 
trabalhadores da CTIS. Porém, como a 
direção da empresa, equivocadamente, se 
recusava a reconhecer a legitimidade do 
SINTTEL-DF como representante da 
categoria (conforme registro sindical no 

MTE), restou ao sindicato buscar sua 
representação na justiça, o que foi 
deferido com êxito, definitivamente, no 
final de 2013. 

 

Sabemos que a partir de agora, serão 
muitos os desafios, mas estamos 
preparados para defender os interesses 

coletivos da categoria, com o apoio dos 
trabalhadores.  

 

Desta feita, informamos que nos 
próximos dias, estaremos iniciando nossa 
primeira Campanha Salarial dos 
Trabalhadores em Call Center da CTIS, 
com vista à celebração do Acordo Coletivo 
de Trabalho 2014/2015. Essa Campanha 
Salarial terá a participação efetiva dos 
companheiros seja com sugestões, seja 
atendendo as convocações para as 
assembleias deliberativas. Ressaltamos 
que, com o SINTTEL-DF tudo será 
discutido, debatido e decidido 
abertamente com os trabalhadores. 

 

Conheça mais a respeito do seu 
sindicato, e da importância de estar junto 
na luta por melhores condições de 
trabalho, no nosso site www.sinttel.org.br,  

 

Fiquem atentos aos próximos 
informativos!

 

Sinttel-DF: sindicato sério, solidário e combativo.                     
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