
 

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 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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Com saúde não se brinca 
Precarização do Plano de Saúde deixa categoria revoltada 

                       
      Informamos aos trabalhadores que o 

Sinttel-DF vai se reunir com a direção da OI 
nesta sexta-feira, 30 de maio, a fim de mais 
uma vez alertar à empresa para a revolta 
da categoria com a precarização do Plano 
de Saúde, bem como das pendências não 
solucionadas ainda do ACT de 2013, para 
tentar resolver através de negociação essa 
questão que tanto aflige os trabalhadores.  

      De fato, a assembleia da última quarta-
feira demonstrou toda a indignação da 
categoria. Ninguém aceita o fato de não mais 
ser atendido em hospitais de referência e de 
ter muitas restrições na escolha de médicos 
e procedimentos.  

      Até aqui, a empresa propôs remendos 
no Plano de Saúde, o que nem de longe 
atende à necessidade dos trabalhadores. Os 
companheiros do interior, que tem o Plano 
Unimed e precisam vir a Brasília quando têm 
um problema de saúde, não estão sendo 
atendidos, nem por médicos e nem por 
hospitais. Tememos por uma tragédia. 

      Além dos muitos trabalhadores do 
Plano Básico que não estão sendo atendidos,  

             

os trabalhadores com Plano Especial 
também estão reclamando muito da troca 
para o Plano Sulamérica. Existe a clara 
percepção na categoria de que estamos 
pagando mais por um produto bem pior.  

       A situação é muito grave e não pode 
continuar. Temos a esperança de resolver a 
questão com os dirigentes na reunião de 
hoje, mas não podemos nos iludir: o 
sindicato pode brigar, negociar duro, mas só 
quem tem a força para mudar as coisas é o 
trabalhador.  

       Sendo assim, vamos aguardar o 
resultado da reunião com a Oi, mas também 
vamos começar a nos preparar para 
defender nossos direitos e conquistas. Como 
já dissemos anteriormente, a Copa está perto 
e os trabalhadores estão prontos para dar o 
melhor de si para levar serviços de qualidade 
para os torcedores do Brasil e de outros 
países. Isso só não acontecerá, se os 
trabalhadores continuarem angustiados, 
preocupados e estressados com a falta de um 
atendimento médico-hospitalar decente.  

        Fiquem atentos aos nossos boletins  
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