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CERCRED 
RESPEITEM MEUS DIREITOS!!! 

 
Informamos aos trabalhadores da Cercred que o Sinttel-DF está buscando todos os meios legais possíveis para que a empresa 
cumpra com suas obrigações e possibilite aos funcionários terem acesso a seus contracheques e demais direitos previstos em 
Lei. Há muitas questões na operação da Cercred no DF que precisam de mudanças urgentes, de forma que permitam aos 
trabalhadores um mínimo de paz para desempenharem suas atividades com segurança e ambiente de trabalho sadio. 
 
No dia 2 de agosto a Cercred esteve reunida com Sinttel-DF. Na oportunidade, os diretores do sindicato Clemilton Saraiva e 
Leandro Fonseca bateram duro nas práticas inaceitáveis da empresa e informaram aos seus representantes que não irão mais 
tolerar qualquer descaso, seja da empresa ou dos gestores no DF. Alertaram também que já foram identificados, por meio de 
denúncias fundamentadas, o real clima organizacional de medo instalado e imposto aos trabalhadores no local de trabalho. 
 
Solicitamos a você trabalhador que, por uma questão de precaução e prova dos fatos, se documente. É real que a reforma 
trabalhista tirou dos trabalhadores brasileiros muitos direitos e possibilitou que alguns patrões ajam de forma a deixar os 
empregados com a sensação de que eles mandam e você somente obedece sem reclamar. Trabalhador, tudo que de alguma 
forma você venha entregar ou assinar na empresa solicite uma segunda via e peça o recebido. Dessa forma você se protege 
contra o ‘disse-me-disse’ e a desinformação que só lhe fragiliza. 

 
 
Vivemos um momento de desconfiança, descrença e desesperança. Mas não devemos nos submeter a essa neura psicológica 
coletiva engendrada e criada para deixar o trabalhador com a sensação de que não há saídas. LUTE, QUESTIONE e MUNICIE-
SE DE INFORMÇÕES. O Sinttel-DF sempre esteve e estará à sua disposição. Na dúvida venha ao sindicato, agende uma visita, 
busque esclarecimentos, talvez a sua questão ou dúvida não seja só sua e já está afetando muitos empregados. 
 
Lembre-se que o exercício da cidadania coletiva começa por você. MOVA-SE! Não espere uma solução única para os problemas, 
VOCÊ É A PROPRIA SOLUÇÃO. ENFRENTE OS DESAFIOS! O recebimento mensal dos contracheques na Cercred é um 
direito do empregado. É obrigação da empresa fornecê-lo, por qualquer meio, no máximo até o dia em que for creditado o 
pagamento, para que possibilite ao trabalhador a conferência dos créditos e débitos, bem como a verificação dos direitos que 
lhe assiste. Caso identifique que a não emissão do contracheque e de outras questões, venha a se configurar um problema geral 
procure o sindicato munido de informações que comprovem a situação denunciada que o Sinttel-DF irá imediatamente notificar 
a empresa para que ela tome as providências imediatas sob pena de ser acionada judicialmente. 

Estamos juntos 
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