
 

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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ATENÇÃO!  
CALÚNIA DÁ PROCESSO.

 

 O SINTTEL-DF vem alertar aos trabalhadores das empresas BS SERVICE e AC SERVIÇOS 
a respeito da campanha suja e difamatória propagada por alguns “poucos colaboradores”, com 
o intuito de incentivar a desfiliação da categoria do sindicato. Boatos e calúnias, sem nenhum 
fundamento, vem sendo espalhados de forma leviana e mau caráter por pessoas que 
infelizmente só enxergam o próprio umbigo, e que ainda possuem a mentalidade provinciana 
de que uns são melhores que outros somente pelo fato de terem cargos de confiança. 

 

Diante do fato o SINTTEL-DF vem recebendo várias denúncias de trabalhadores a 
respeito da coação praticada por essas pessoas e, de antemão, deixa claro seu recado: NÃO 
NOS FURTAREMOS A INGRESSAR COM AÇÕES JUDICIAIS CONTRA QUEM QUER QUE SEJA, 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, POR CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E PRÁTICA ANTI-SINDICAL PARA 
QUE AS MESMAS PROVEM NOS TRIBUNAIS TUDO AQUILO QUE ANDAM AFIRMANDO 
INVERIDICAMENTE E SEM PROVAS. 

 

Cabe ressaltar que em seus 30 anos de existência o SINTTEL-DF sempre se pautou por 
sua atuação séria, solidária e combativa em favor dos direitos dos trabalhadores em 
telecomunicações, bem como o respeito às decisões democráticas e soberanas das 
assembleias. Com o SINTTEL-DF tudo sempre foi, e sempre será, decidido com os 
trabalhadores e pelos trabalhadores. 

 

Desta feita solicitamos aos bravos companheiros e companheiras da BS SERVICE e AC 
SERVIÇOS que participaram efetivamente da Campanha Salarial 2014 e que acompanham a 
atuação do SINTTEL-DF, desde 2007, que não se deixem levar por mentiras, pressões ou 
coações sem sentido, denunciando essas práticas ao sindicato para que possamos tomar as 
providências cabíveis. Na dúvida entre em contato e informe-se com quem sempre esteve e 
sempre estará ao seu lado. 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

RECLAMAÇÕES NA  
BS SERVICE. 

 
Informamos aos trabalhadores da BS SERVICE que após 

uma séria de reclamações dos companheiros a respeito de 

vários temas, tais como descontos indevidos, descontos 

abusivos, não fornecimento de benefícios, falta de 

esclarecimentos e falta de retorno quanto às demandas, 

entre outros, o SINTTEL-DF interpelou formalmente a 

empresa cobrando explicações e resoluções quanto aos 

referidos temas. 

A empresa tem até a próxima terça-feira, dia 03 de junho, 

para se manifestar esclarecendo os fatos e propondo 

soluções que minimizem tamanha insatisfação dos 

empregados. Caso contrário estaremos convocando 

assembleia específica com os trabalhadores da BS Service 

para traçarmos as ações a serem tomadas contra a empresa. 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 


