
 

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.  

SAUS Quadra 6, Bloco K, Ed. Belvedere Sobreloja - Brasília-DF - CEP: 70.070-915 - Fone: (61) 3321 6674 - Fax: (61) 3224 3190 

 

 
Ano XXX - Nº 213– Brasília, 08 de setembro de 2014 –  www.sinttel.org.br 

TRANSIÇÃO  
Sinttel-DF solicita reunião com empresa vencedora da licitação. 

TIVIT ainda não respondeu. 
 

 Informamos aos trabalhadores da Plansul Planejamento que prestam serviços à 
Caixa econômica Federal, que o sindicato está acompanhando o processo de transição 
do contrato do CEATI. Assim como os trabalhadores, o Sinttel-DF está bastante 
preocupado com condições e propostas da empresa vencedora (Tivit). 
  O Sinttel-DF já encaminhou cartas  à nova empresa (veja cópia anexo), porém a 
Tivit ainda não se prontificou a iniciar a negociação do processo de transição. 
Reafirmamos que não aceitaremos precarização dos salários nem dos benefícios 
praticados pela empresa anterior (Plansul Planejamento).  

O Sindicato aguarda o agendamento de uma reunião, a fim de agilizar os 
procedimentos para a absorção da mão-de-obra existente no contrato, sem prejuízo 
para os trabalhadores.  

Pedimos aos companheiros e companheiras que estejam mobilizados, pois o não 
reconhecimento por parte da nova empresa, quanto à legítima representatividade 
sindical, representa um claro retrocesso de todo o esforço e avanços até aqui 
conquistado pela categoria. Caso a Tivit não reveja suas posições, não descartamos a 
paralisação total das atividades no ato da transição. Fiquem atentos aos próximos 
boletins do Sindicato.  

ATENÇÃO 
O trabalhador com mais de 12 (doze) meses de empresa terá sua homologação realizada no 

sindicato. Quaisquer irregularidades identificadas sejam nos valores da rescisão ou qualquer excesso 
praticado pela empresa anterior (Plansul), serão feitas ressalvas na rescisão de contrato, 
resguardando assim, o direito do trabalhador protestar judicialmente. 

Aos filiados/sindicalizados a entidade possui a disposição o departamento jurídico do 
Sindicato, para quaisquer ações judiciais no âmbito trabalhista, desde que, é claro, possuam provas 
documental e/ou testemunhal.  
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