
                                 

 

 

 
Ano XXXII - Nº 221– Brasília, 21 de outubro de 2016 – www.sinttel.org.br

Junto, a gente resolve 
Trabalhadores da LBV têm direito a melhores 
condições de trabalho, de salário e de vida 

 

O Sinttel-DF se apresenta aos 
teleoperadores e teleatendentes da LBV, 
como representante legal da categoria. 
Somos um sindicato com 3 décadas de 
atuação e representamos os trabalhadores 
em telecomunicações de mais de 40 
empresas no Distrito Federal, uma boa parte 
delas, empresas de call-center e 
teleatendimento. 

Segundo nossa experiência, podemos 
afirmar sem dúvida alguma, que o 
teleatendimento é uma das funções mais 

duras de todo o setor de telecomunicações. Somente quem trabalha em um call-
center sabe o quão desgastante, difícil e estressante é essa atividade. Vivemos 
um cotidiano de pressões, abusos e assédios, sofremos problemas de saúde, 
salubridade e ergonomia nos locais de trabalho e, ainda por cima, temos o 
menor salário entre todos os trabalhadores em telecomunicações, apesar de 
exercemos uma atividade essencial em qualquer empresa. 

Os trabalhadores da LBV não podem mais ficar desprotegidos em seus 
direitos e sem o apoio e o respaldo jurídico, político e de comunicação que só o 
Sinttel-DF pode proporcionar. Somente o nosso sindicato tem experiência e 
conhecimento suficientes para tratar e resolver os problemas que afetam os 
trabalhadores de teleatendimento e call-center, especialmente os problemas de 
saúde e salubridade nos locais de trabalho.  

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL/DF 
 

 
É por isso que reforçamos o convite às companheiras e aos companheiros da 

LBV. Não se iludam, nessa selva em que se tornou o mundo corporativo, quem 
acha que pode lidar sozinho com a esperteza e ganância dos patrões, pode estar 
cometendo um grave erro de avaliação. Além dos serviços jurídicos, de 
imprensa e trabalhistas, que são importantes no dia-a-dia, devido à enorme 
quantidade de problemas que surgem nas empresas, o Sinttel-DF oferece ao 
associado vários convênios com Universidades, Faculdades, Escolas e Cursos 
com generosos descontos nas mensalidades dos associados e seus familiares. 

Como a vida não é só trabalho e estudo, quem faz parte do Sinttel-DF também 
pode usufruir dos vários apartamentos do Sinttel-DF em Caldas Novas. Situados 
em Condomínios de alto padrão, os apartamentos do nosso sindicato estão à 
disposição do associado, seus familiares e amigos a preços realmente 
simbólicos. Sem falar que o Sinttel-DF é o serviço mais barato que o trabalhador 
pode adquirir. A mensalidade equivale a 1% do salário do trabalhador e, 
sinceramente, por esse preço, não vale a pena dispensar a proteção e os serviços 
que estão a sua disposição em caso de você se associar.  

Mais importante, entretanto, que essa enorme gama de serviços que o 
Sinttel-DF oferece ao seu associado, é a necessidade do trabalhador se 
conscientizar de que é imprescindível que ele se organize, seja para defender o 
que já tem, seja para brigar pelo o que ainda não tem. E nessa luta por salários 
justos, por dignidade e justiça nas relações de trabalho, simplesmente não dá 
para lutar sozinho. Venha conhecer a estrutura do Sinttel-DF e ver como 
investimos os recursos dos trabalhadores. Você vai fazer parte de uma 
instituição séria, solidária, democrática e combativa e vai se certificar de que, 
junto, a gente resolve.  


