
 
 

                                   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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E 

Contrato da SDH 
prorrogado 

Pressão dos trabalhadores junto com o sindicato foi 
fundamental na decisão da Secretaria. 

           
                            Informamos aos trabalhadores prestadores de serviço no 
contrato do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), que a empresa 
Call Tecnologia é a vencedora do pregão e, portanto, continuará prestando o serviço 
de Call Center à SDH. A comunicação foi feita pela própria secretaria ao Sinttel-DF, 
na reunião agendada para discutir a permanência do Call Center e dos postos de 
trabalho no Distrito Federal. 
 
                                  Após a pressão dos trabalhadores a secretaria prorrogou o atual 
contrato por 90 dias, nas mesmas condições que  estavam sendo praticadas. De fato, 
esta decisão foi fundamental para evitar que este serviço fosse imediatamente 
retirado de Brasília. Apesar desta vitória provisória, não podemos achar que a 
situação já está totalmente resolvida, é preciso continuar lutando para manter 
definitivamente este contrato nesta capital. 
 
                                  O sindicato vai continuar na luta pela manutenção dos empregos 
dos trabalhadores nas condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho 
celebrada com a empresa. Além disso, sabemos que os companheiros são 
experientes e qualificados para prestar esse importante serviço à sociedade 
brasileira. Pedimos aos trabalhadores que continuem unidos ao seu sindicato e 
atentos aos nossos informativos. 

Conte com seu sindicato. Estamos juntos! 
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