
          

B
ra

s
il

FITTELAlô  Alô
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP,  UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, 
UNEB, FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade 
ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio 
Integrado Polivalente, CEBAN, FASEP e outros. Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA, CENTRO AUTOMOTIVO 
ARO QUINZE. Confira no site do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em 
telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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Até quando?
Telco não paga Vale transporte e nem vale Alimentação. 

Plano de saúde está bloqueando atendimento de trabalhadores 
 

Os trabalhadores da TELCO ligaram para o seu sindicato para, mais 
uma vez, reclamar de atrasos em pagamentos e problemas no Plano de 
Saúde. Neste mês, nenhum trabalhador recebeu os tíquetes alimentação e 
os vales-transporte. Esses atrasos à repetição são inaceitáveis e revelam o 
tamanho do desprezo que esta empresa tem pelos trabalhadores. A TELCO 
já está começando a virar caso de polícia.  

De fato, a empresa está brincando com fogo. Além dos atrasos 
constantes de pagamento (tem trabalhador que não recebe o Vale 
transporte há 3 meses), também temos problema com o Plano de Saúde. 
Trabalhadores ligaram aflitos para o Sinttel, para denunciar que não estão 
recebendo atendimento médico. Isso quer dizer que a empresa também não 
esta pagando o Plano de Saúde. Imagina se acontece alguma coisa grave 
com o trabalhador ou familiar. Com sua irresponsabilidade, a  TELCO pode 
causar uma tragédia. 

Fazemos uma advertência a empresa: se a TELCO  não regularizar os 
pagamentos e o Plano de Saúde imediatamente, os trabalhadores vão, mais 
uma vez, paralisar suas atividades.  

Fiquem atentos às convocações de seu sindicato.  

http://www.sinttel.org.br/

