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SINTTEL-DF 39 ANOS 
FAZENDO DE 2022 O ANO DA VIRADA  

 

No dia 26 de maio o Sinttel-DF completa 39 anos. Desde a fundação, o sindicato não hesitou em assumir o 
seu protagonismo nas lutas dos trabalhadores, mobilizando e organizando os movimentos da categoria por 
melhores condições de trabalho nas empresas. Essa trajetória de lutas e conquistas tornou o Sinttel-DF um 
dos sindicatos mais atuantes e respeitados no Distrito Federal e no Brasil. 
 
A dedicação dos seus dirigentes em sucessivas gestões exitosas do Sinttel-DF, foi essencial para que a 
entidade alcançasse um nível de amadurecimento político-sindical capaz de contribuir para o fortalecimento 
da classe trabalhadora brasileira. Nossa missão sempre foi lutar junto com a categoria por empregos, direitos 
e melhores condições de trabalho nas empresas. Mas, tivemos sempre uma atuação firme e corajosa nos 
movimentos nacionais de defesa da DEMOCRACIA e do ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.  
 
Resistimos e crescemos 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. Além disso, 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. 
 
Dedicamos esses quase 40 anos de história aos trabalhadores e trabalhadoras que desde o início acreditaram 
no Sinttel-DF e ajudaram, dentro das suas possibilidades, na construção de um sindicato forte, atuante e 
respeitado. Sem a contribuição e o envolvimento efetivo desses companheiros e companheiras, seria 
impossível vencer todos os obstáculos que enfrentamos ao longo de 4 décadas. Se hoje comemoramos várias 
conquistas, o mérito é de todos, mas, principalmente, daqueles que no início acreditaram nos nossos ideais. 
 
Neste ano de eleições para presidente da República, governadores, senadores e deputados, temos o 
COMPROMISSO de eleger pessoas que já comprovaram que têm compromisso com a classe 
trabalhadora, a democracia e a sociedade brasileira. Estamos de parabéns e orgulhosos pelo sindicato que 
ajudamos a construir. A DIRETORIA DO SINTTEL-DF compartilha este dia de ALEGRIA e ESPERANÇA com 
todos os trabalhadores e trabalhadoras APOSENTADOS e da ATIVA que representamos.  
 

Parabéns, Sinttel-DF! 
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