
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, 

FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, NT-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: SIM Odontologia Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA,  Centro Automotivo 

Aro 15. Confira no sítio 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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Já se esqueceram  
da Boate Kiss?

 

Os trabalhadores da Plansul denunciaram ao seu sindicato que estão 
trabalhando em condições insalubres e inseguras no sub-solo do Shopping SIA Center 
Mall. São 240 companheiras e companheiras que estão apreensivos, pois o local onde 
trabalham é improvisado e não cumpre todos os requisitos de saúde e segurança. Os 
trabalhadores citam, por exemplo, o fato de não haver saídas de emergências 
adequadas que possibilitem a evacuação rápida em caso de acidente.  

No dia 6 de novembro, esse temor dos trabalhadores foi confirmado, pois um 
vazamento gás forçou a saída às pressas das pessoas e o que se viu, após o alerta, foi 
uma evacuação lenta e desorganizada que poderia ter causado uma tragédia, caso o 
incidente tivesse sido de maiores proporções. Antes que uma desgraça aconteça, o 
Sinttel-DF solicita que a empresa proceda as modificações necessárias, a fim de 
garantir a salubridade e a segurança no local.  

Como se trata de um assunto muito grave, além de solicitar modificações à 
Plansul, também enviamos ofício ao Corpo de Bombeiros, denunciando a situação e 
pedindo uma Vistoria Técnica do subsolo do Shopping S.I.A. Center Mall. Da mesma 
forma, para que também não possam dizer que não foram avisados ou que não sabiam 
de nada, também enviamos correspondência à CAIXA alertando para esses graves 
problemas. 

 De toda forma, não vamos ficar esperando a vida toda para que a Plansul, Caixa 
ou Bombeiros resolvam. Se no curto prazo não obtivermos satisfação, os trabalhadores 
serão obrigados a paralisar suas atividades, a fim de garantir sua integridade física.  
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