
                                 

 

 

 
Ano XXXIV    -     Nº 071    –    Brasília, 19 de abril de 2018    –     www.sinttel.org.br  

 

Clima de Terror  
Sinttel-DF denuncia TIVIT no Ministério Público do Trabalho 
 

          Os trabalhadores da TIVIT que prestam serviços para a Caixa Econômica Federal 
estão apavorados e revoltados com as condições de trabalho praticadas no Call Center 
da 505, na Asa Sul. Muitos companheiros têm procurado o Sinttel-DF para denunciar 
que a empresa está descumprindo as normas estabelecidas no Acordo Coletivo de 
Trabalho, o que está prejudicando a categoria e ao mesmo tempo criando um clima de 
terror no local de trabalho. 
 
          De acordo com as denúncias dos trabalhadores, a TIVIT trata seus empregados 
como propriedade exclusiva, o que é incompatível com uma empresa séria e decente. A 
jornada de trabalho é alterada do jeito que a empresa determina, sem ouvir as 
necessidades dos empregados. As mães que têm filhos matriculados em creches ou 
escolas com hora marcada para buscá-los estão apavoradas porque não conseguem se 
organizar. Quem é estudante ou trabalha em dois empregos também é penalizado.  
 
           Para infernizar a vida dos trabalhadores ainda mais, a empresa tem adotado a 
tática perversa de pressionar os funcionários a assinar contratos individuais de 
trabalho sem ler e com data retroativa, sob a ameaça de demissão. De fato, o Sinttel-DF 
teve acesso a um desses contratos e constatou que várias cláusulas inseridas de forma 
unilateral pela TIVIT são extremamente lesivas aos trabalhadores.   
 
           É importante destacar que ao tomar conhecimento das denúncias dos 
trabalhadores, o Sinttel-DF fez vários contatos e encaminhou correspondências à TIVIT 
solicitando que os problemas fossem resolvidos administrativamente. Mas, além de não 
se posicionar oficialmente, a empresa empurrou a situação com a barriga, gerando um 
clima de revolta e insatisfação no ambiente de trabalho. 
 
           Diante da inércia da empresa, o Sinttel-DF protocolou no Ministério Público do 
Trabalho – MPT - da 10ª Região, no dia 17 de abril de 2018, uma denúncia contra a TIVIT 
relatando os fatos narrados pelos trabalhadores. Esperamos que o MPT se manifeste o 
mais rápido possível sobre o caso. Fiquem atentos aos informativos do seu sindicato.  
 

JUNTE-SE AO SEU SINDICATO E DEFENSA SEUS DIREITOS 

http://www.sinttel.org.br/

