
 
 

                                   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.  

SAUS Quadra 6, Bloco K, Ed. Belvedere Sobreloja - Brasília-DF - CEP: 70.070-915 - Fone: (61) 3321 6674 - Fax: (61) 3224 3190 
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ASSEMBLEIA GERAL.
Sinttel-DF convoca trabalhadores em Call Center da CTIS para 

deliberarem sobre a proposta de adesão à Convenção Coletiva de 
Trabalho – CCT. 

 

                       

Convocamos TODOS os trabalhadores da CTIS para ASSEMBLEIA GERAL que 

acontecerá no dia 01 de abril, próxima quarta-feira, com a 1ª chamada às 13:00 

hs (realizada  somente com a presença de 50% + 1 do total de trabalhadores da empresa) e a 2ª 

chamada às 14:00 hs (realizada  com qualquer número de trabalhadores presentes), nos 

seguintes locais: CRS 505 (Asa Sul) – em frente ao prédio da CEF (entrada principal); 

e  no SRTVS Ed. Venâncio 2000 AUDITÓRIOS  A, B e C no SUBSOLO (sede da 

empresa), a fim de analisar, sugerir e decidir sobre a seguinte ordem do dia: 
 

  a) PROPOSTA DE ADESÃO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 

SINTTEL-DF/SEAC;  

 b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho 

/ Convenção Coletiva de Trabalho; 

 c) autorização para estabelecimento em ACT/CCT de taxa assistencial para o Sindicato 

de Classe, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar 

acordo nos respectivos autos. (Confirma no verso o Edital de Convocação) 

Venha! Participe! Lembre-se que a decisão é sua! A decisão é da categoria! 
O SINTTEL-DF, mais uma vez, chama os trabalhadores à grande 
responsabilidade de analisar e decidir sobre a proposta de adesão à Convenção 
Coletiva e os rumos da Campanha Salarial 2015. 

 

Campanha Salarial 2015 dos trabalhadores da CTIS. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO 
DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação 
legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca todos os trabalhadores empregados em Teleatendimento, Telemarketing e Call Center da 
empresa CTIS, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 01 de abril, quarta feira, na CRS 505 
(Asa Sul) – em frente ao prédio da CEF (entrada principal), e no SRTVS em frente ao Ed. Venâncio 
2000 (sede da empresa), com a 1ª chamada as 13:00hs e, na falta de quórum mínimo estabelecido 
pelo estatuto social, com  a 2ª chamada as 14:00hs, a fim de analisar e decidir sobre a seguinte 
ordem do dia: a) proposta de adesão à Convenção Coletiva de Trabalho – CCT SINTTEL-DF/SEAC; 
b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho/ Convenção 
Coletiva de Trabalho; c) autorização para estabelecimento em ACT/CCT de taxa assistencial para o 
Sindicato de Classe, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar 
acordo nos respectivos autos. 
 
Brasília, 30 de março de 2015. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
 

 

VISÃO DO SINTTEL-DF 
 

 

MAIS UMA VITÓRIA DOS TRABALHADORES DA CTIS. 
 

O SINTTEL-DF gostaria de esclarecer que este ano ocorreu um fato novo, e muito 

positivo, quanto as nossas reivindicações. Fomos procurados pela CTIS, antes 

mesmo da consolidação da Pauta de Reivindicações, com vistas à adesão, por parte 

da empresa, à CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINTTEL-DF/SEAC. Cabe 

ressaltar que esse já era um pleito do SINTTEL-DF desde 2014, e motivo de muita 

luta e poder de argumentação nas mesas de negociação. Isso representa de imediato, 

reajustes médios de 9% nos salários, RETROATIVOS a JANEIRO/15, além de um 

Auxílio Alimentação de R$ 24,00, para todos os trabalhadores da empresa, 

também RETROATIVO a JANEIRO/15. Por si só essa ação já seria motivo de grande 

satisfação se ainda não tivéssemos conseguido manter grande parte dos benefícios, 

previstos no atual ACT, para os trabalhadores dos contratos atuais da CTIS, como o 

BIÊNIO e o AUXÍLIO MÉDICO-HOSPITALAR.  

Desta feita, o SINTTEL-DF considera essa conquista como sendo mais uma grande 

vitória dos trabalhadores da CTIS, que sempre confiaram e estiveram juntos com o 

seu sindicato na busca de melhores condições de trabalho. 
 

A DECISÃO AGORA É DO TRABALHADOR! 
 

 


