Ano XXXIV - Nº 167– Brasília, 26 de julho de 2018 – www.sinttel.org.br

Juntos, a gente resolve!
Na hora em que a coisa aperta, o trabalhador
só tem um lugar para correr: o seu sindicato
Convidamos os companheiros da Call e BR BPO a associarem-se ao Sinttel-DF. Somos
um sindicato com mais de 3 décadas de atuação e representamos os trabalhadores em
telecomunicações de mais de 130 empresas no Distrito Federal, uma boa parte delas,
empresas de call-center e teleatendimento.
Pela nossa experiência, podemos afirmar sem dúvida alguma, de que o trabalhador
de call center exerce uma das funções mais duras de todo o setor de telecomunicações,
o que tem levado ao adoecimento de muitos trabalhadores: LER, perdas auditivas,
problemas da fala, postura e ergonomia, saúde mental, trato urinário, são alguns
exemplos de como esta atividade é adoecedora.
Neste sentido, o Sinttel-DF tem feito um trabalho de saúde preventiva, levado
informações à categoria e lutado por melhores condições de trabalho.
Nossas campanhas salarias tem se mostrado bastante exitosas, principalmente
quando comparamos com outras categorias no Distrito Federal, ou até mesmo, com os
salários e benefício da categoria de call center em outros estados do país. Veja o quadro
comparativo abaixo:
Piso Salarial Call Tecnologia/BR BPO:
(fonte: Acordos Coletivos – Ministério do Trabalho M.T.E – julho 2018)
PISO SALÁRIAL CALL/ BR BPO:
Salário tele operadores - Demais Estados

R$ 1.221,89
R$ 954,00

Evolução Salarial CALL: 2015 R$ 990,00; 2016 R$ 1.112,00; 2017 R$ 1.185,00; 2018 R$ 1.221,89

Valor Unitário do Alimentação ACT – CALL/BRB PO
(fonte: Acordos Coletivos – Ministério do Trabalho M.T.E – julho 2018)
TIQUETE ALIMENTAÇÃO CALL/ BR BPO: (correção 7,3%)
VA/VR - Demais Estados (média valor unitário)

R$ 29,50
R$ 8,16

Evolução VA/VR CALL: 2015 R$ 18,00; 2016 R$ 24,00; 2017 R$ 27,50; 2018 R$ 29,50

O sindicato somos nós! Sindicalize-se!
(associa-se em: www.sinttel.org.br)
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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal

Mais um Benefício do seu Sindicato!
Saúde bocal gratuita para todos os associados!
O Sindicato é o serviço mais barato que o trabalhador pode adquirir. Com apenas 1%
da remuneração, você tem à disposição um departamento jurídico, informações sobre
os direitos trabalhistas, rede de convênio com escolas e faculdades e apartamentos de
alto nível em Caldas Novas para o seu lazer (saiba mais: www.sinttel.org.br). Além de
tudo disso, agora graças ao acordo Coletivo de Trabalho celebrado com as empresas
CALL/BR BPO, os trabalhadores associados contam com saúde bocal gratuita.
Além disto, com um pequeno valor descontado em folha, o associado poderá colocar
dependentes (inclusive pais e irmão) no plano e não haverá cobrança de
coparticipação!
PLANO ODONTOLOGICO ODONTOGROUP
TITULAR:
DEPENDENTES: (CONJUGE/FILHO(A))
AGREGADOS: (PAIS E IRMÃOS)

GRATUITO P/EMPREGADO ASSOCIADO
R$ 12.90
R$ 14.90

ATENÇÃO: A viabilidade e continuidade do benefício depende de
todos nós! Utilize-o com responsabilidade!
PERGUNTAS E RESPOSTAS:
QUAL A DIFERENÇA DO PLANO OFERECIDO PELO SINDICATO E O OFERICIDO PELA EMPRESA?
O benefício oferecido pelo sindicato, será sem mensalidade para o titular associado. Além do que, não contará
com coparticipação. Já o oferecido pela empresa, o empregado deverá arcar com 50% do valor da mensalidade,
haverá coparticipação sempre que utilizar o serviço, e em caso opte por colocar dependentes o valor também é
maior.
JÁ POSSUO PLANO ODONTOLOGICO E SOU ASSOCIADO AO SINDICATO, O QUE PRECISO FAZER?
Resp.: Tendo em vista que o empregado não poderá acumular benefícios, todos aqueles que são associados ao
Sinttel-DF, e que possuem o plano oferecido atualmente pela empresa (metlife), serão migrados automaticamente
para o plano do sindicato. Caso o empregado não queira migrar de plano, o mesmo deverá procurar imediatamente
o RH da empresa e declarar esta posição.
COMO FAÇO PARA COLOCAR DEPENDENTES?
O socio deverá comparecer ao Sinttel-DF (SAUS Quadra 06, bloco “K”, Sobreloja) e preencher uma ficha de adesão
própria para esta finalidade, autorizando o desconto em folha. O sindicato encaminhará todo dia 20 de cada mês
as autorizações de descontos.
COMO E QUANDO RECEBO AS CARTEIRINHAS?
Resp.: Tão logo o sindicato receba da empresa os dados dos funcionários sócios, encaminhará as carteirinhas para
que RH da empresa que providenciará entrega aos empregados.
QUAL A COBERTURA DO PLANO OFERECIDO?
Resp.: Cobertura integral para todos os procedimentos do Rol ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). •
Urgência/Emergência • Consultas • Limpeza, prevenção e aplicação de flúor (profilaxia) • Raios X (panorâmicos e
periapicais) • Tratamento de gengiva (periodontia) • Tratamento para crianças (odontopediatria) • Restaurações
(dentística) • Cirurgias e extrações (incluindo o dente do siso/incluso) • Tratamento de canal (endodontia) •
Próteses (conforme Rol de Procedimentos vigentes na ANS - (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
COMO FAÇO PARA VER A REDE CREDECIADA?
Resp.: Confira a rede credenciada em: www.odontogroup.com.br/

Confira sua condição de associado em seu contracheque.
Caso ainda não esteja associado, associa-se!
(associa-se em: www.sinttel.org.br)

