
 
 

                                      
 

                                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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Não aceitamos tíquetes a prazo 
CALL parcela tíquete alimentação e trabalhadores se revoltam 

 

                       

Na Call tudo que já está ruim, pode piorar. Se não bastasse o baixo 
salário e diferença astronômica dos benefícios, quando comparados as 
demais empresas em Call Center do Distrito Federal, a CALL agora 
resolveu inovar e pagar o que já é pouco de forma parcelada. 

Não aceitaremos, de forma alguma, que a empresa faça parcelamento 
do pagamento dos tíquetes. Aliás, entendemos essa atitude como uma 
afronta aos trabalhadores. E se empresa optar pela política do 
confronto, o trabalhador já deu o seu recado na assembleia do dia 31 
de março. Se por alguma razão a mensagem não ficou bem clara para a 
empresa, o Sinttel-DF faz questão de reafirma: “O trabalhador não 
aceita que sua dignidade seja jogada na lata de lixo”. 

 Apesar do parcelamento ser permitido em lei, não consideramos que 
essa atitude da empresa seja decente. Além disso, na prática, esse 
benefício faz parte da remuneração do trabalhador.  

O Sinttel-DF comunica aos companheiros da Call que vai exigir o 
pagamento integral dos benefícios e que negociará uma cláusula 
específica no Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016, que garanta o 
pagamento dos tíquetes de uma só vez.  

Fiquem atentos aos boletins do seu sindicato.   
 

http://www.sinttel.org.br/
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Trabalhadoras têm direito a 
folga em dois domingos por mês  
Sinttel-DF recebe denúncias que a CALL descumpre art. 386 da CLT. 

 

                       

Recebemos denúncias de que muitas trabalhadoras estão cumprindo 
jornadas de mais de dois domingos por mês, o que é totalmente ilegal.  

A Call Tecnologia finge que não conhece a legislação. Porém, segundo 
a Consolidação das Leis do trabalho - CLT, os empregados terão uma 
folga semanal, sendo essa folga, pelo menos uma vez por mês, 
concedida aos domingos, para homens, conforme art. 69 da CLT e de 
pelo menos duas vezes por mês, concedida aos domingos, para 
mulheres conforme art. 386 da CLT”. 

Exigimos que a empresa cumpra a legislação imediatamente. Caso 
insista em descumprir a lei, solicitamos que as trabalhadoras acesse o 
site do Ministério Público do Trabalho e façam suas denúncias: 
www.mpt.gov.br 

 

 
Pauta de Reivindicações 2015/2016 dos Trabalhadores da CALL 

TECNOLOGIA 

 

 

1. Pisos Salariais de R$ 1.006,00, e Adequação Salarial de todos os cargos previstos na 

Convenção Coletiva de Trabalho vigente; 

 

2. Reajuste Salarial LINEAR de 9% para todos os cargos/funções remunerados acima 

do piso; 

 

3. Anuênio para todos os trabalhadores, correspondente ao percentual 1% para cada 

ano de serviço aplicado sobre o salário nominal do empregado; 

 

4. Rediscussão dos critérios do PPLR, ou pagamento de 1 (um) salários a título de 

Participação nos Lucros e Resultados; 

http://www.mpt.gov.br/
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ATENÇÃO CONVÊNIOS 
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,  

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. 

SAUS Quadra 6, Bloco K, Sobreloja  -  Brasília-DF  -  CEP: 70.070-915 -  Fone: (61) 3321 6674  -  Fax:  32243190 

 
 

Siga o Sinttel-DF
nas redes sociais  

 

5. Auxilio Alimentação de R$ 24,00, LINEAR, sem a participação do empregado, 

conforme CCT vigente. 

 

6. Pagamento de Auxílio Creche para todos empregados(as), homens e mulheres, com 

filhos até 7 anos completos, no valor de R$ 200,00, devidamente comprovados por 

intermédio de recibo constando o CPF ou CNPJ da instituição ou do cuidador; 

 

7. Pagamento de “Incentivo Educação” na proporção de 50% (cinquenta por cento) do 

valor da matrícula/mensalidade dos cursos de graduação, pós-graduação, 

especialização, devidamente comprovados pelo empregado;   

 

8. Assistência Médico-Hospitalar (Plano de Saúde), com a participação do empregado 

limitada a, no máximo, 30% do valor do referido plano, sem co-participação; 

 

9. Concessão de Cesta Básica, em espécie, no valor de R$ 300,00 pago 1 vez ao ano no 

gozo das férias, para todos os empregados(as) efetivamente sindicalizados; 

 

10.  Pagamento do “VT” em espécie para todos os empregados; 

 

11.  Contratação imediata de funcionário para o contrato MDS; (SAAN) 

 

12.  Melhoria/manutenção de infraestrutura e Condições de Trabalho conforme 

previsto no ANEXO II da NR-17 (micro-ondas, ar-condicionado, bebedouros 

computadores, mobiliários, limpeza, sala de descanso, maquinas de pontos, etc.); 

 

13.  Implantação do Ticket Cultura – O objetivo é garantir meios de acesso e 

participação nas diversas atividades culturais desenvolvidas no brasil. As empresas 

são beneficiadas pelo programa de Cultura do Trabalhador do Governo Federal; 
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14.   Garantia de Ginastica Laboral para todos dos trabalhadores, afim de evitar o 

adoecimento precoce dos empregados; 

 

15.  Aumento no número de micro-ondas nos refeitórios, ou aumento do tempo 

das pausas dos trabalhadores; (SIA) 

 

16.  Troca da empresa contratada para fornecimento de lanche; (SIA) 

 

17.  Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2014 /2015 

 
 

 


