
 

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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Show de dignidade. 
Trabalhadores da BS Service e AC Serviços rejeitam a proposta de ACT e 

paralisam atividades no último dia 24. Empresas reabrem a negociação e Sinttel-
DF espera avançar a partir da Pauta de Reivindicações.  

  

 O Sinttel-DF parabeniza todos os trabalhadores das empresas BS Service e AC Serviços, 
prestadores de serviço da Cobra Tecnologia, que participaram maciçamente da Assembleia 
Geral realizada no último dia 24 de abril, decidindo, por maioria esmagadora, pela REJEIÇÃO 
da proposta de ACT formalizada pelas empresas, além da paralisação das atividades neste 
dia. Para esses bravos companheiros e companheiras fica o sentimento daqueles que sabem 
dos seus direitos e que lutam por melhores condições de trabalho, salário e benefícios, de 
forma legítima, solidária, ordeira, democrática e combativa. Parabéns pela maturidade, pela 
seriedade e pela disposição à luta. 

 

Informamos, ainda, que nosso movimento surtiu o efeito esperado, pois as empresas 
procuraram o Sinttel-DF para a reabertura das negociações acerca o Acordo Coletivo. Desta 
feita, uma nova reunião com representantes da BS Service e AC Serviços foi marcada para 
o próximo dia 05 de maio, onde esperamos construir em mesa uma nova proposta, a partir 

da Pauta de Reivindicações, possível de ser submetida à análise e aprovação da categoria.  
 

Cabe ressaltar que, por esse motivo, estaremos adiando a assembleia, previamente 
agendada para o dia 05, para o dia 07 de maio. Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 

 

Assembleia Geral. 
SINTTEL-DF CONCLAMA: TODOS À ASSEMBLEIA! 

 

 Convocamos TODOS os trabalhadores das empresas BS SERVICES e AC SERVIÇOS, 
prestadores de serviço da Cobra Tecnologia, para ASSEMBLEIA Geral que acontecerá no dia 

07 de maio, quarta-feira, no Auditório da Associação Comercial (ACDF), no 1º andar 
do Edifício Palácio do Comércio, no Setor Comercial Sul (SCS), com a 1ª chamada às 07:30 hs 
(realizada  somente com a presença de 50% + 1 do total de trabalhadores das empresas) e a 2ª chamada às 

08:30 hs (realizada  com qualquer número de trabalhadores presentes), a fim de analisar e decidir 

sobre proposta de ACT 2014/2015 e os rumos da Campanha Salarial 2014. 
 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

COBRA TECNOLOGIA não pode fazer terrorismo com o 
trabalhador. Greve é um direito assegurado pela 

constituição e previsto em lei. 
 

Muitos trabalhadores reclamaram ao SINTTEL-DF a respeito das pressões e intimidações que 
sofreram por parte da empresa, por causa do movimento legítimo que fizemos. Diante disso, 
tranquilizamos aos companheiros e companheiras que sofreram ameaças, pois estamos do 
lado da lei. Quem não está seguindo a Constituição e a Lei de Greve é a COBRA TECNOLOGIA 
que, se continuar com essas práticas, será chamada a dar explicações nos tribunais. 
 

Veja abaixo extratos da lei de Greve (Lei 7.783/89) 
 

Art. 1º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.       (.....) 
        Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é 
facultada a cessação coletiva do trabalho.     (.....) 
        Art. 6º São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos: 
        (...) 
§ 2º É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento 
ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. 
§ 3º As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao 
trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa. 

 

 

 

PARA CONHECIMENTO 
 

Não é a primeira vez que o Sinttel-DF lida com denúncias de 
ameaças e intimidações utilizadas por empresas para coibir a 
participação dos trabalhadores em assembleias e movimentos 
do sindicato. Porém ratificamos que estamos do lado da Lei e 
não nos furtaremos a buscar o direito dos trabalhadores 
também nos tribunais.  
 

Segue abaixo trecho da sentença do TRT contra uma empresa 
que praticava abusos contra trabalhadores: 
 

Extrato de Sentença da 19ª Vara do Trabalho/DF  
 processo nº 1770-2009-019-10-00-6 

“ (....) Vale ressaltar que o caput do referido artigo trata dos direitos 
dos grevistas e traz em seus parágrafos, de forma específica, os que 
não podem ser vedados, tolhidos e/ou impedidos para que o direito 

fundamental da greve não seja obstaculizado, o que, no presente 
caso, vê-se realmente sob ameaça. 

As graves atitudes da demandada (operadora do DF*), quais sejam, 
as retaliações que impedem o direito fundamental da greve, 

assegurado constitucionalmente, devem ser coibidas pelo Poder 
Judiciário, inclusive em provimento antecipatório, uma vez que 

revelam nítido propósito de coibir o movimento. 
 

 


