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SINTTEL-DF 39 ANOS 
 

Do ANALÓGICO ao DIGITAL: conexões permanentes com a luta! 

 

A HISTÓRIA COMO CRÉDITO DE LUTA EFETIVA 

Neste ano o Sinttel-DF completou 39 anos. Desde a fundação, o sindicato não hesitou em assumir o seu 

protagonismo nas lutas dos trabalhadores em telecomunicações, teleatendimento, comunicações eletrônicas, 

provedores etc., mobilizando e organizando os movimentos da categoria por melhores condições de trabalho. Essa 

trajetória de lutas e conquistas já atravessou mudanças de toda ordem, desde a transição democrática, as 

transformações tecnológicas no mundo do trabalho e nas relações humanas, com reflexos no comportamento 

dialogal e relacional de toda a sociedade contemporânea. 

A dedicação sempre foi um fator essencial que plasmou as ações da entidade em prol dos seus níveis de 

amadurecimento político-sindical capaz de fortalecer a luta dos trabalhadores brasileiros. Na missão, a luta por 

empregos e direitos e melhores condições de trabalho para a categoria. A atuação firme e corajosa nos movimentos 

nacionais de defesa da DEMOCRACIA e do ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO sempre foi um princípio 

estruturante do Sinttel-DF.  
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Resistir, crescer e ter compromisso com os trabalhadores foi sempre uma clareza inarredável. A   

Responsabilidade Sindical, enquanto organização da classe trabalhadora, se dá buscando com outras entidades 

coirmãs - civis e públicas - mais dignidade e justiça nas relações de trabalho no Brasil. Afinal, os interesses 

coletivos são parte indissociável da luta da classe trabalhadora brasileira. 

A DEMOCRACIA COMO EXERCÍCIO DE CIDADANIA PERENE 

A articulação de trabalhadores e trabalhadoras nas atividades do Sinttel-DF, contribuíram para forjar um 

sindicato DEMOCRÁTICO, ATUANTE e RESPEITADO. Sem a contribuição e o envolvimento efetivo dos 

trabalhadores, seria impossível vencer todos os obstáculos que enfrentamos ao longo de quase 4 décadas. 

Comemoramos várias conquistas, porém o mérito é coletivo. As alternâncias de gestão sindical e as 

representações sindicais nas empresas são consolidadas de forma democrática, sob o manto do Estatuto 

Social da entidade e respeitando a vontade soberana da categoria expressada na instância máxima de 

decisão: a Assembleia Geral.  

MANUTENÇÃO DAS RELAÇÕES CAPITAL E TRABALHO 

As contribuições livres e mensais dos associados são um dos únicos aportes financeiros do sindicato, após 

o fim do Imposto Sindical aprovado pela "reforma trabalhista". Como sempre esteve preparado para a luta, o Sinttel-

DF se manteve de portas abertas, firme na luta em defesa dos trabalhadores, dos seus direitos e de melhores 

condições de trabalho. Adquirimos experiência e no ambiente negocial e peso político-sindical, que se revelam 

durante as negociações coletivas para que elas não fracassem. Pois, geralmente, as relações entre capital e trabalho 

são tensas e recheadas de nuances, exigindo preparo dos negociadores representantes dos trabalhadores. Se 

somam a essas estratégias, um preparado corpo jurídico que sempre está a postos para tomar medidas que 

garantam justiça, inclusive, se necessário, ingressando na Justiça do Trabalho pleiteando os direitos da categoria, 

sem custo financeiro aos trabalhadores.  

MAIS BENEFÍCIOS E FUNÇÃO SOCIAL 

A função social de um sindicato se revela na busca por meios de inclusão e acesso a serviços, na medida 

das possibilidades de cada trabalhador. Por exemplo, com apenas 1% de contribuição mensal sobre o salário do 

trabalhador, o associado dispõe da proteção e assessoria jurídica e de outros serviços de apoio e informação, tais 

como: convênios com escolas, faculdades e universidades e publicações sobre o setor de telecomunicações e sobre 

os direitos do trabalhador. Acrescido, a tudo isso um conjunto de apartamentos de alto nível, em Caldas Novas 

(GO), para usufruto dos associados, familiares e amigos, com diárias a preços simbólicos.  

O desafio para os próximos anos é ousar na luta coletiva. Realidade que exigirá do sindicato uma antevisão 

de como as tecnologias, as relações entre capital e trabalho e as mudanças das relações de consumo farão nascer 

as novas demandas por geração de emprego, renda e qualidade de vida.  

                                                                                                  *Com a contribuição da Diretoria do Sinttel-DF 

A decisão por construir o inefável amanhã é de 

todos nós! FILIE-SE! 


