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Sinttel-DF se reúne com a HABLE 
Informamos aos trabalhadores da HABLE que o Sinttel-DF se reuniu com a 
empresa, no dia 27 de abril, para cobrar as reclamações e reivindicações da 
categoria. Algumas questões foram apresentadas soluções imediatas na reunião, 
outras questões a empresa pediu um tempo para averiguar e sanar. Veja os 
principais assuntos que foram tratados na reunião e as respostas da empresa: 
 

:             Questionamentos do Trabalhador                                         Respostas da Empresa 
1. Descontos acima de 10% da 

remuneração praticada na CCT 
A HABLE constatou alguns casos, mas garantiu 
que a partir de maio o problema será sanado. 

2. Assédios e cobranças de metas A empresa afirmou que fez um trabalho para 
combater os assédios e irá apresentar ao Sinttel-
DF, tendo em vista as reclamações da categoria, 
inclusive, irá fornecer os indicadores e metas 
cobradas dos empregados. 

3. Falta de manutenção nos veículos A HABLE se comprometeu com o sindicato de 
solucionar o problema. 

4. Horas extras Será feito a impressão mensal do registro da 
folha de ponto, para que o empregado possa 
conferir suas horas extras ou banco de horas. 

5. Uniformes velhos  Serão fornecidos uniformes de melhor qualidade, 
com substituição a cada 6 meses. 

6. Banco de Horas, não tem transferências. A emprega esclareceu que paga as horas extras 
não compensadas em 60 dias. 

7. FGTS em atraso A empresa vai regularizar a situação.  

8. Material de proteção à Covid-19 Garantiu que faz a distribuição do material de 
prevenção em quantidade adequada (máscaras, 
álcool, etc.). Caso algum trabalhador tenha 
dificuldades, procurar o coordenador Everton. 

9. Ajuda de custo para transporte A empresa afirmou que quatro trabalhadores não 
estão autorizados a permanecerem com o 
veículo após a jornada de trabalho e que vai 
analisar o fornecimento de um auxílio transporte. 

 

No final da reunião, a HABLE se comprometeu a responder todos os 
questionamentos feitos pelos trabalhadores e apresentados pelo Sinttel-DF, bem 
como agendará uma data para se reunir com sindicato novamente. Pedimos aos 
trabalhadores que verifiquem se a empresa está cumprindo os compromissos 
assumidos e nos mantenham informados. 
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