
 
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

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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Somos trabalhadores e 
não burros de carga 

 

O Sinttel-DF tem recebido muitas reclamações das companheiras e dos 
companheiros da Call que prestam serviço para o ministério do 
Desenvolvimento Social. Os trabalhadores reclamam da carga de trabalho 
desumana ao qual estão submetidos após as demissões em massa que 
ocorreram no contrato. 

De fato, depois que a Call degolou mais de 50 trabalhadores, cada 
companheiro ou companheira realiza o trabalho de dois ou três demitidos. 
Não há tempo nem para respirar e a pressão, que já era enorme, agora é 
insuportável A coisa está tão feia, que até supervisores e monitores estão 
trabalhando no atendimento, em uma clara demonstração de sobrecarga. 

Além disso, a empresa também está exigindo mais horas-extras dos 
trabalhadores, ou seja, a carga de trabalho ficou mais dura e mais longa. 
Sem falar dos 3 meses de espera para receber e da aporrinhação de ter que 
sempre discutir o número de horas-extras com o RH.   

Para encurtar a conversa já vamos dizendo: NÃO DÁ MAIS! A empresa 
vai ter que mudar. O primeiro aviso da categoria é este boletim que 
também será enviado ao MDS. Em breve vamos passar a segunda fase que 
é a mobilização dos trabalhadores e depois vamos paralisar as atividades. 
A Call está avisada. Pedimos que fiquem atentos às convocações e aos 
boletins do seu Sindicato. 
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