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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem convênios com escolas, faculdades e universidades: Colégio Objetivo,  UNIP,  UPIS, Colégio Santa 
Terezinha, ALUB, Unicesp, Faculdade Anhanguera, Colégio e Faculdade Projeção, Facitec, Fisk (Asa Norte), Colégio e 
Faculdade JK, IESB, Colégio Integrado Polivalente, UNEB, CESB, UNESBA, FACGAMA, FASEP e outras, Laboratório Sabin, 
Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em 
call centeres, tele atendimento, telecomunicações sindicalizados e seus dependentes. 
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Casa	  de	  ferreiro,	  
espeto	  de	  pau.	  

	  	  	  	  	  	  Serviço	  demais,	  organização	  de	  menos.	  Há	  quase	  dois	  anos	  os	  trabalhadores	  da	  Telemont	  vêm	  
sofrendo	  com	  o	  descaso	  da	  Central	  de	  Operações	   (CO),	   comandada	  pela	   regional	  Mato	  Grosso.	   Já	  
foram	   feita	  diversas	   reclamações	  à	  Telemont	  Brasília,	  mas	  até	  o	  momento	  nada	   foi	   resolvido.	   	   	  O	  
atendimento	  da	  CO	  MT,	  que	  já	  era	  insuportável,	  agora	  está	  muito	  pior.	  Os	  trabalhadores	  reclamam	  
da	  demora	  no	  atendimento,	  quedas	  constantes	  de	  ligações	  e	  aborrecimentos	  desnecessários.	  	  

	  	  	  	  	  	  Como	  se	  todas	  essas	  mazelas	  da	  regional	  Mato	  Grosso	  não	  fossem	  suficientes,	  a	  Oi	  criou	  um	  
tal	  de	  BOV	  que	  tem	  dificultado	  ainda	  mais	  a	  vida	  dos	  trabalhadores	  nas	  operações	  em	  campo,	  pois	  o	  
BOV	  consegue	  ser	  pior	  que	  o	  CO	  MT.	  Há	  relatos	  que	  os	  trabalhadores	  permanecem	  ao	  telefone	  cerca	  
de	   40	  minutos	   a	   1	   hora	   para	   pendenciar	   uma	  Ordem	   de	   Serviço	   (OS)	   e,	   quando	   o	   faz,	   a	  mesma	  
retorna	  automaticamente	  à	  sua	  Caixa	  de	  Serviço.	  E	  tem	  mais,	  a	  Telemont	  Brasília	  tem	  feito	  pressões	  
para	  que	  os	  companheiros	  produzam	  cada	  vez	  mais,	  sem	  levar	  em	  conta	  as	  dificuldades	  impostas	  
pela	  empresa.	  

	  	  	  	  	  	  Na	  realidade,	  a	  situação	  está	  gerando	  um	  clima	  de	  ansiedade	  na	  categoria	  e,	  por	  esta	  razão,	  os	  
companheiros	   procuraram	   o	   sindicato	   para	   cobrar	   da	   empresa	   uma	   solução	   definitiva	   para	   o	  
problema.	  Ninguém	  nos	  convence	  que	  a	  Telemont	  –	  uma	  empresa	  da	  área	  de	  telecomunicações	  –	  
tenha	  uma	  Central	  de	  Operações	  que	  não	  funciona	  direito,	  mas,	  sim,	  atrapalha	  os	  trabalhadores	  no	  
atendimento	  aos	  usuários.	  	  

No	  mundo	  do	  trabalho	  nada	  se	  concede,	  tudo	  se	  conquista!	  


