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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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Cadê	  os	  Direitos	  
Humanos?	  

            Informamos aos trabalhadores da Call Tecnologia 
prestadores de serviço no contrato da Secretaria de Direitos Humanos 
(SDH), que o sindicato protocolou nesta quarta-feira (8/7) carta 
cobrando uma resposta para a situação de insegurança que se instalou 
neste Call Center. Veja íntegra da carta no verso do boletim. 

             A pressão do sindicato junto com os trabalhadores tem sido 
vitoriosa, pois até o momento a secretaria não divulgou o resultado do 
pregão. Na próxima sexta-feira (10/07), o Sinttel-DF se reunirá com a 
SDH para tratar da questão e cobrar um posicionamento que seja 
favorável à categoria. 

             De fato, os empregos do trabalhadores estão ameaçados, 
pois, com as regras estabelecidas no pregão, a empresa que vencer o 
processo não terá como manter as mesmas condições de trabalho que 
são praticadas  atualmente no Distrito Federal, o que provocará a 
demissão dos trabalhadores, a eliminação dos postos de trabalho  e a 
execução da operação do Call Center em outra região do país.  

             Finalmente, pedimos aos trabalhadores que continuem 
unidos ao seu sindicato nesta luta para manter os empregos e as 
condições de trabalho praticadas no atual contrato. Emprego digno 
também é um direito HUMANO.  

Conte com seu sindicato. Estamos juntos! 
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