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Plano de Saúde Amil DIX:
A quem interessa?
Mesmo com a insatisfação dos trabalhadores, Call Tecnologia renova com a
atual operadora de plano de saúde.
Alertamos a empresa CALL Tecnologia para a
revolta dos trabalhadores com a renovação do Plano de
Saúde atualmente em vigor na empresa. Os
trabalhadores recorreram ao seu sindicato, pois ainda
não entenderam a “estranha” atitude da empresa com
tal renovação. Mesmo porque, a empresa já conhece o
que pensam seus empregados sobre a atual operadora.
Em recente pesquisa realizada, os trabalhadores já
demostraram tudo o pensam sobre o plano de saúde
oferecido. Um plano caro, inacessível para maioria
absoluta dos trabalhadores e com uma rede credenciada
ruim e muito limitada.
Então, se os trabalhadores estão insatisfeitos, a quem interessa a renovação do plano
AMIL DIX?
O fato é grave, ainda mais para os trabalhadores da CALL, cuja maioria realiza funções de
tele-atendimento, uma atividade reconhecida por todos, como uma máquina de moer gente.
Repudiamos o desleixo e a indiferença com que a empresa trata a saúde dos seus
trabalhadores. Não é a primeira vez que isso acontece, o que nos faz crer que, além de
autoritária, a CALL considera a saúde do trabalhador uma aporrinhação que diminui seus
lucros, em vez de uma obrigação moral de quem exige um esforço físico e mental enorme de
seus empregados.
O Sinttel-DF, externando a revolta dos trabalhadores, comunica a CALL que não
aceita e repudia o plano de saúde imposto pela empresa, e que os trabalhadores vão tomar
providências, caso a CALL não se disponha a negociar com o sindicato qualquer modificação
no plano de saúde oferecido aos empregados.

PRECISAMOS ESTAR JUNTOS NA DEFESA DOS EMPREGOS E DOS
NOSSOS DIREITOS TRABALHISTAS. JUNTE-SE AO SEU SINDICATO.

