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38 ANOS 
DE LUTAS E CONQUISTAS 
 

No dia 26 de maio o Sinttel-DF completa 38 anos. Um sindicato que nasceu para organizar e 
mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras nas nossas lutas por melhores condições de trabalho 
nas empresas. Nessa trajetória de quase quatro décadas, lutamos e conquistamos direitos tão 
essenciais para melhorar a vida dos trabalhadores que representamos e suas famílias, bem como 
vencemos desafios que somente com um sindicato forte e respeitado seria possível. 
 
Resistimos ao tempo porque desde a fundação do Sinttel-DF tivemos clareza dos nossos 
compromissos com os trabalhadores em telecomunicações, call centers e teleatendimento e nos 
doamos para cumpri-los. Mais do que isso, sabemos da nossa responsabilidade enquanto 
organização da classe trabalhadora e buscamos com outras entidades coirmãs - civis e públicas - 
mais dignidade e justiça nas relações de trabalho no Brasil. 
 
Participamos de todos os movimentos nacionais de defesa da democracia e da nossa soberania. 
Lutamos contra a privatização das telecomunicações, o desemprego, a exploração, a precarização 
do trabalho. Atuamos ativamente contra as reformas Trabalhista e Previdenciária, que subtraíram 
direitos e levaram o Brasil a tragédia social que estamos enfrentando.  
 
Na realidade, chegamos até aqui porque os trabalhadores e trabalhadoras sempre acreditaram no 
seu sindicato, contribuindo para a manutenção da estrutura e participando ativamente das suas 
ações. Essa consciência coletiva da categoria fortaleceu e fortalece a entidade, bem como cria as 
condições objetivas e subjetivas para alcançarmos novas conquistas no mundo do trabalho. 
 
Finalmente, todos nós estamos de parabéns e orgulhosos pelo sindicato que ajudamos a construir 
ao longo de 38 anos. A DIRETORIA compartilha este momento de ALEGRIA e ESPERANÇA com 
todos os trabalhadores e trabalhadoras APOSENTADOS e da ATIVA. Pedimos ao Criador que nos 
livre da Covid-19 e nos dê vida longa com saúde para celebrarmos os próximos aniversários do 
Sinttel-DF. NO ANIVERSÁRIO DO SINTTEL-DF, OS TRABALHADORES ESTÃO DE PARABÉNS! 
 

EMPREGOS, DIREITOS, VACINA PARA TODOS JÁ! 
 

Sindicalismo sério, solidário e combativo! 

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

