
 
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

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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Vá de  Retro Assombração 

Baixou o Pinochet 
 

O Sinttel-DF protesta veementemente contra as demissões ocorridas 
na CTIS. Os trabalhadores demitidos denunciaram ao sindicato que foram 
vítimas de retaliação da empresa, por terem se manifestado contra o fim 
do pagamento dos Tíquetes Refeição/Alimentação. 

Não satisfeita em descumprir acordos assinados, a SONDA/CTIS 
também intimida, coage e pressiona trabalhadores. Trata-se de uma 
postura abjeta, digna dos mais sujos ditadores, que vai ser contestada na 
Justiça como Prática Anti-Sindical. De fato, foi só essa empresa chilena 
SONDA assumir a CTIS que a coisa desandou. Se antes não era aquela 
maravilha, pelo menos a CTIS cumpria a legislação e os Acordos Coletivos 
assinados, que é o mínimo que uma empresa decente tem que fazer. 

Já acionamos o nosso departamento jurídico para reverter essas 
demissões, além de processar a empresa por práticas anti-sindicais.  Da 
mesma forma, vamos mobilizar politicamente a categoria. A vida da 
Sonda/CTIS vai se tornar um inferno com o carro de som do Sinttel-DF 
todos os dias na porta da empresa denunciando o autoritarismo e a falta 
de compostura de seus dirigentes.    

  

ABAIXO A TRUCULÊNCIA DA SONDA/CTIS 
Fora SONDA. Aqui tem trabalho e luta !   

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

