
 
 

                                      
 

                                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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Sinttel-DF realiza pesquisa  
de clima organizacional 

Qual é o sentimento dos trabalhadores da Telebrás a respeito de suas condições de 
trabalho, relacionamento e remuneração? Para saber sobre o que pensa a companheira 
e o companheiro, o Sinttel-DF está fazendo a uma pesquisa de clima organizacional. De 
fato, levantamentos feitos por meio de pesquisa de clima organizacional têm como 
objetivo principal identificar e compreender as necessidades, preocupações e 
percepções dos trabalhadores de uma determinada empresa.  

Desta forma, o objetivo do Sindicato é inaugurar uma nova forma de identificar o 
que os trabalhadores pensam em relação a gestão da empresa. Visa também, 
identificar no levantamento de clima organizacional outros aspectos relevantes, como 
liderança, satisfação, ética, motivação, responsabilidade da gestão, apoio, clareza 
organizacional, calor humano, dentre outros aspectos que impactam no cotidiano das 
relações trabalhador/empresa. 

Sendo assim, sua participação é de suma importância, pois irá permitir ao Sindicato 
uma visão geral de como está o ambiente organizacional na Telebras, por meio da suas 
respostas, possibilitando a identificação dos pontos positivos e negativos e, desta 
forma,  aperfeiçoar a atuação sindical no trato das questões que são apontadas pelos 
trabalhadores. 

  

COMO PARTICIPAR DA PESQUISA! 
Até dia 20 de julho de 2015, entre no www.sinttel.org.br – lado direito da tela do 

seu computador, ícone: PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL – Responder 
TELEBRAS.  

ENTRE AGORA E REGISTRE  SUA PERCEPÇÃO!  
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