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Samba do criolo doido 
Ministério da Saúde reduz o número de trabalhadores no Call Center.  

Aumento de epidemias disparam número de demandas. 
  
                     Os trabalhadores da Call do contrato do Ministério da Saúde (MS) têm 
procurado o seu sindicato para denunciar a exploração que ocorre diariamente no local 
de trabalho. Em janeiro, foram demitidos cerca de 127 trabalhadores, tendo como 
justificativa a redução de despesas. O problema é que se reduziu o número de 
trabalhadores, mas as demandas são as mesmas, ou pior, só aumentaram para 
desespero daqueles que “se viram nos trinta” para dar conta dos atendimentos.  
 
                     O que está acontecendo com os trabalhadores no Call Center do MS, é um 
absurdo que passou do limite e que é preciso dar um basta. O respeito à dignidade dos 
companheiros foi colocado na lata de lixo, uma vez que são submetidos diariamente a 
uma jornada de trabalho dura e penosa, além do que, estão sendo colocados para 
atender as demandas sem o treinamento necessário, e para piorar, são cobrados 
excessivamente e de maneira irresponsável por verdadeiros capatazes da empresa. 
Tudo isso resultará em danos irreversíveis à saúde física e psíquica dos teleoperadores. 
 
                      Nos últimos dias, o Brasil está enfrentando problemas sérios devido ao 
aumento assustador de casos de Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus em todas as 
regiões. Mas ao invés do Ministério aumentar o número de trabalhadores, o órgão 
preferiu reduzir. Um verdadeiro Samba do criolo doido. 
 
                      Informamos aos trabalhadores que o Sinttel-DF já encaminhou 
correspondência ao Ministério da Saúde relatando a situação e cobrando do órgão todas 
as providências para resolver os problemas trabalhistas apontados pela categoria. Veja 
cópia da carta no verso. Além disso, alertamos o MS para as possíveis ações judiciais 
futuras que poderá responder solidariamente, caso a situação não seja resolvida e que 
não descartamos a paralisação total das atividades deste atendimento. 
 
                      Fiquem atentos aos boletins e convocações de seu sindicato.  
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