
 
 

                                   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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Paz, Saúde e Conquistas 
em 2015 

              No encerramento de mais um ano, desejamos aos trabalhadores em 
Telecomunicações, Call Center e Teleatendimento e seus familiares um 2015 
de muita paz, saúde e sucesso.  Renovamos aqui nosso otimismo e nossa 
crença de que o Ano Novo será de muitas conquistas pessoais e vitórias 
coletivas para a nossa categoria no Distrito Federal.  
              O trabalhador brasileiro precisa ampliar sua consciência política, a 
fim de certificar-se de que ele é o senhor de seu destino, que a tarefa de 
melhorar suas condições de trabalho e salário, de mudar o seu país, é uma 
tarefa única e imprescindível. 
              Os companheiros podem contar com o Sinttel-DF para apoiar e 
organizar essa luta por melhores condições de trabalho, que passa pelo 
respeito nas relações de trabalho e valorização profissional. Estaremos 
juntos em 2015 para garantir nossos direitos e lutar por novas conquistas 
para a categoria.  
              O nosso sindicato se fortalece com a participação efetiva de cada 
trabalhador. Quando unimos as nossas forças estamos ajudando construir 
um Ano Novo melhor para todos os companheiros. Estamos juntos em 2015.  

Boas festas! 
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