
 

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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Trabalhadores do contrato 
ANVISA: ATENÇÃO! 

Informações extraoficiais de que a TELLUS perdeu o contrato da 
ANVISA chegaram até o Sinttel-DF. Indagamos, então: 

Cadê a nova empresa? 
 

Informamos a todos os trabalhadores 
da TELLUS, do contrato da ANVISA, que 
chegaram ao Sinttel-DF, nos últimos dias, 
vários questionamentos a respeito de uma 
possível troca de empresas na prestação 
do serviço de tele atendimento do referido 
órgão.  

 

Há que se ressaltar que, até o 
momento, NÃO FOMOS PROCURADOS 
POR NENHUMA EMPRESA QUE, TENHA 
POR VENTURA, ASSUMIDO ESSE 
CONTRATO. Tem nos causado estranheza 
algumas informações dando conta de que 
uma empresa chamada TEL 
INFORMÁTICA tenha “ganhado o 
contrato” e que já esteja “prometendo 
mundos e fundos” para os empregados 
sem ao menos terem se preocupado em 
procurar o sindicato da categoria para 
firmar um Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

Nesse sentido, alertamos a todos os 
trabalhadores desse contrato para que não 
se deixem levar por rumores e “promessas 
de boca”, sem a devida segurança jurídica 
que somente um instrumento normativo 
como o Acordo Coletivo pode fornecer. 

 

Caso, realmente, a TEL 
INFORMÁTICA venha assumir o contrato 
da ANVISA, o procedimento correto é 
procurar o Sinttel-DF, o quanto antes, para 
inicio as tratativas a respeito da transição 
dos trabalhadores, bem como da 
celebração do ACT. 

 

Desde já fica o recado para a nova 
empresa: NÃO ACEITAREMOS 
PRECARIZAÇÃO DO ACT VIGENTE COM 
A TELLUS! 

 

Fiquem atentos aos próximos 
informativos!

 

Sinttel-DF: sindicato sério, solidário e combativo.                     

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

