
SINTTEL/RS
o sindicato

de todos

TELECOMUNICAÇÕES
os trabalhadores em

Sede I
Rua Washington Luiz, 572 - Centro - Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3286.9600 - Fax: (51) 3226.2627

Sede II
Rua General Auto, 349

Centro - Porto Alegre/RS
Fone/Fax: (51) 3211.2737

Sede Campestre BECO DO CEGO
Beco do Cego, s/nº - Lami - Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3258.5188

Colônia de Férias Rondinha
Rua Alvorada, 425 - Rondinha - Arroio do Sal

Fone: (51) 3606.1313 FITTEL

Planos de Saúde

Saúde do Trabalhador

Jurídico

- Convênios com UNIMED, Uniodonto, 
Centro Clínico Gaúcho e Ulbra.

- Saúde do trabalhador ativo, aposentado e 
pensionistas encaminhamento, acompanhamento 
e monitoria das condições de vida e trabalho;
- Grupo de Ação Voluntária;
- Capacitação e formação em saúde (CIPA);
- Projeto Vida viva;

- Plantões Previdenciários 
  (INSS e Fundação BrTPrev);
- Plantões Trabalhistas;
- Plantões Cíveis;
- Plantões Tributários;
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Objetivos 
- Lutar por conquistas trabalhistas e 

previdenciárias, buscando sempre a 
valorização do mundo do trabalho;

- Em nome dos trabalhadores telefônicos, 
ser negociador nas celebrações de 
convenções e/ou acordos coletivos, 
reivindicando salários, benefícios e melhores 
condições de vida;

- Defender os interesses dos trabalhdores  
perante os poderes instituídos;

- Valorizar o serviço da classe, tendo em 
vista sempre melhores condições de vida e 
trabalho para os associados;

- Buscar o fortalecimento e a integração 
com os demais trabalhadores telefônicos 
regional, nacional e internacionalmente.

- Defender os interesses dos pensionistas  
junto à Previdência Pública (INSS) e  
complementar (Fundação BrTPrev).

Por que se sindicalizar?

Benefícios do Associado
-Usufruto dos direitos e conquistas 

determinados pelo Acordo Coletivo de Trabalho, 
assinado entre o SINTTEL/RS  e a Empresa; 

- Acesso a Planos de Saúde e Odontológicos;
- Assessoria Jurídica para causas trabalhistas e 

previdenciárias;
- Assistência na área de saúde do trabalho;
- Utilização da colônia de férias, na praia de 

Rondinha, e da sede campestre do Beco do Cego, 
em Porto Alegre. 

O que é o SINTTEL/RS?
Existem sindicatos dos trabalhadores e 

sindicatos patronais.
O SINTTEL/RS, Sindicato dos Telefônicos, 

é uma entidade reivindicatória formada pela 
união dos trabalhadores em 
telecomunicações que representa e defende 
os interesses sociais, políticos e morais de 
seus associados.

Sede 
campestre do  
Beco do Cego, 
no Lami 

Colônia de Férias de Rondinha  

Sede I

Sede  I I
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