
	  

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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Lamentável,	  sim	  senhor!	  
Trabalhadores	  da	  TELCO	  que	  prestam	  serviço	  na	  Anatel	  trabalham	  em	  

situações	  críticas	  e	  ordinárias.	  
Desde a chegada da empresa TELCO em Brasília, o Sinttel-DF tem alertado sobre sua política anti-sindical, de 

exploração e prepotência. Não é de hoje que os trabalhadores da TELCO sofrem com o total desrespeito, não apenas pela 
empresa TELCO, que já demostrou a que veio, mas principalmente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
agência essa que deveria coibir essas práticas abomináveis nos dias atuais. Mas ao invés disso, a agência se mantem na sua 
zona de conforto e, às vezes, conivente com práticas não só desumanas, mas também imorais. 

 
Há várias semanas o ar condicionado da empresa não funciona, justamente nesta época do ano que o calor em 

Brasília sufoca e extenua a todos. Como se não bastasse uma temperatura aos 39ºC, a água disponibilizada pela TELCO é 
tão quente que, em alguns casos, beira a ebulição. Aliás, até quando a empresa continuará neste prédio improvisado e 
insalubre?  

 
Assim, a empresa não se mostra apenas incompetente, mas também despreparada e, acima de tudo, irresponsável 

no encaminhamento das questões de interesse de seus trabalhadores, como, por exemplo: lançamento de faltas indevidas, 
atrasos nos pagamentos de vales alimentação e transporte de forma aleatória e descontinuada, desconto de plano de saúde 
(mesmo após o trabalhador tem feito o cancelamento do plano), alternância do horário de trabalho como meio de punição, 
exigência de homologação de atestado mesmo sem estar convencionado em Acordo Coletivo, não pagamento da quantidade 
de vale-transporte necessário para o deslocamento do funcionário ao local de trabalho, além é claro, dos frequentes assédios 
morais praticados por supervisores e gestores. 

 
São por essas e outras razões que o SINTTEL-DF tem alertado todos os trabalhadores da TELCO que se protejam 

com documentos para desmascarar a empresa e cobrar seus direitos na Justiça. Exija cópia das medidas disciplinares 
aplicadas pela TELCO e faça as devidas ressalvas todas as vezes que não concordar com os procedimentos. Esta semana 
vários trabalhadores procuraram o Ministério Público para denunciar tais práticas. O sindicato alerta a todos que façam o 
mesmo e denunciem aos órgãos competentes, bem como, Ministério Público do Trabalho e Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT) e lembre-se que o Departamento Jurídico do SINTTEL-DF está à disposição do trabalhador para ajuizar ações judiciais, 
não apenas contra a TELCO, mas, também, contra a tomadora dos serviços por sua total conivência. Vale lembrar que não é 
de hoje que SINTTEL-DF alerta a contratante dos problemas trabalhistas causados por sua contratada. 

 
 No verso, cópias de edições anteriores do Alô Alô e de carta enviada à Anatel denunciando o descaso. 
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No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 


