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A CAIXA PODE FICAR VAZIA! 
Descumprimento da CCT leva trabalhadores a pensarem em 

paralisação do Call Center da CAIXA em Brasília, DF. 
          Os trabalhadores da BS SERVICES, empresa que presta serviço para a Caixa Econômica Federal, 
estão revoltados e dispostos a cruzarem os braços, pois a empresa não está cumprindo a Convenção 
Coletiva de Trabalho Sinttel-DF/SEAC 2019 em sua integralidade.  
           A CCT fixa a jornada de trabalho em 6 horas diárias, mas a BS SERVICES está praticando jornadas 
de 7hs12min e 6:20hs.  A empresa não oferece Plano Odontológico, deixando os funcionários 
desprotegidos e sem alguma explicação do porquê não ter o plano. A empresa oferece um plano de 
saúde com preços fora da realidade dos salários dos trabalhadores.  
           Quando o Sinttel-DF entra em contato via telefone com o RH da empresa, não somos informados 
de nada, pois segundo as atendentes do RH, elas estão proibidas de passar qualquer informação para 
o sindicato. 
           Para piorar a situação, os trabalhadores são pressionados a alcançarem metas humanamente 
impossíveis de serem atingidas (a tal minutagem), o que está afetando a saúde psicológica e física dos 
teleoperadores. Esta realidade cruel e desumana já contaminou o ambiente de trabalho.  
           O Sinttel-DF encaminhou, em 24 de julho de 2019, correspondência à BS SERVICES, com cópia 
à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, relatando toda essa situação e cobrou o imediato cumprimento da 
CCT SINNTEL/SEAC 2019. Veja cópia da carta no verso.  

Assembleia Geral 
Convocamos TODOS os trabalhadores da empresa BS SERCICES, para ASSEMBLEIA GERAL que 
acontecerá no dia 6 de agosto, terça-feira, para a assembleia que será realizada simultaneamente em 
frente ao prédio da Caixa Econômica Federal no SIA Trecho 03/04, Lotes 65/95 e no CRS 505 SUL, 
Bloco B, Loja 35, Brasília/DF, às 13h (em 1ª Convocação) e às 14h (em 2ª Convocação), afim de 
apreciarem a seguinte ordem do dia: a) Indicativo de Paralisação; b) Deflagração de Greve.  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - 
SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em 
telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da BS SERVICES, 
para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na terça-feira, 6 de agosto, 
simultaneamente, em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal no SIA Trecho 03/04, Lotes 65/95 e na CRS 505 
Sul, Bloco B, Loja 35, Brasília/DF, às 13:00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 14:00 (em 2ª 
Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Indicativo de 
Paralisação; b) Assuntos gerais. 
Brasília, 2 de agosto de 2019. 
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


