
 
 

                                      
 

                                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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Saúde é o que interessa! 
Sindicato já solicitou reunião para início das negociação do Plano de saúde. 

 
 

Informamos às companheiras e 
aos companheiros da Call Tecnolo-
gia, que enviamos correspondência à 
empresa solicitando a marcação de 
uma reunião com o Sinttel-DF, a fim 
de discutir e resolver dois assuntos 
da máxima importância para os 
trabalhadores: o Plano de Saúde e a 
PPR 2016. 

De fato, os trabalhadores já 
estão ficando inquietos com o 
silêncio da empresa. O contrato com 
o nosso Plano de Saúde, por exemplo, 
está prestes a vencer e gostaríamos 
de ver esse assunto resolvido antes 
que ele termine a sua vigência. O 
Plano de Saúde é um dos benefícios 
mais importantes dos trabalhadores 
que não podem ficar, nem 1 minuto 
sequer,  sem a sua cobertura e 
proteção. Sendo assim, esperamos 

que a empresa não deixe esse assunto 
para a última hora, sob pena de criar 
um grande conflito. 

Da mesma forma, A PPR é 
aguardada com enorme expectativa 
pela categoria que vê neste benefício 
a chance, ainda que restrita, de colher 
os frutos de seu trabalho e de 
compartilhar o sucesso da empresa. 
Sendo assim, insistimos para que a 
Call Tecnologia agende, o mais 
breve possível, uma reunião com o 
Sinttel-DF, a fim de discutir e 
negociar a PPR 2016.  

Pedimos aos trabalhadores que 
fiquem atentos aos boletins e 
convocações do seu sindicato. 
Podemos ser obrigados a nos 
mobilizar, caso a empresa não dê o 
andamento necessário a estas 
questões.
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Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal – Sinttel-DF 

 
Seja um Representante Sindical na CALL. 

 

Nosso estatuto e o Acordo Coletivo de Trabalho firmado com a CALL 

TECNOLOGIA determinam que o SINTTEL-DF tenha representantes 

sindicais dentro da empresa. O cargo de Representante Sindical é muito 

importante, pois atua como uma extensão do sindicato dentro da empresa, 

ajudando a resolver os problemas dos trabalhadores e encaminhando soluções. 

                       Como é impossível para os dirigentes sindicais estarem 

constantemente presentes nas empresas é função do representante sindical 

fiscalizar o cumprimento dos acordos e levar ao SINTTEL-DF, para as devidas 

providências, todos  os problemas trabalhistas, além de casos de 

constrangimento, abuso e assédio ao trabalhador. 

                       Convocamos as companheiras e os companheiros da CALL 

para participarem do processo de escolha dos diretores representantes sindicais 

na empresa, se candidatando ao cargo ou apoiando os companheiros que desejam 

ser candidato. O cargo de representante é fundamental para o bom andamento 

das nossas lutas em busca de respeito e valorização profissional.  

                       A companheira e o companheiro da CALL que deseja se 

candidatar ao cargo de Representante Sindical deve ter no mínimo 6 (seis) meses 

de filiação ao Sinttel-DF.  

Período de inscrições  
     Inscrições até 20 de julho de 2016, por e-mail: 
representantesindical@sinttel.org.br. Participe! Faça a sua inscrição. 

 

 


