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TRABALHADORES DA EQS
FIQUEM ATENTOS

O Sinttel-DF informa aos trabalhadores da EQS que a MINUTA do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 já foi
finalizada pelo sindicato e encaminhada à empresa dentro do prazo previsto. Estamos aguardando apenas a análise
e assinatura da empresa no documento, para fazer os demais procedimentos. Neste momento, chamamos a atenção
dos empregados da EQS para outras informações do interesse de todos:
▶DIFERENÇAS DOS BENEFÍCIOS NÃO PAGAS EM MARÇO
A EQS informou que as diferenças dos BENEFÍCIOS de março serão pagas na folha de pagamento de abril.
▶SALÁRIOS ABAIXO DO PISO
Os trabalhadores fizeram várias denúncias ao Sinttel-DF que a EQS está praticando salários abaixo do PISO
SALARIAL. O sindicato verificou e confirmou que essa irregularidade está existindo. Em ato contínuo, acionamos a
EQS e a empresa assumiu o compromisso de fazer a correção salarial já na folha de abril.
▶ABONO
A Empresa também confirmou o pagamento do abono de R$ 1.500,00 na folha de abril.
▶DIFERENÇAS SALARIAIS E DE BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DEMITIDOS
A EQS vai acertar uma data para fazer os pagamentos e irá informar ao sindicato. Assim que a empresa confirmar
a data dos pagamentos, comunicaremos à categoria.
▶VIAGENS A SERVIÇO
A EQS está tomando decisões absurdas e mudando procedimentos com relação ao pagamento de despesas que
os trabalhadores têm durante as viagens a serviço. Em caso de viagem a serviço, a empresa tem a obrigação de
providenciar, antecipadamente, as despesas com hotel, transporte e alimentação etc. A empresa não pode exigir
que o trabalhador banque as despesas para depois ser ressarcido, mesmo porque o trabalhador não suporta esse
custeio. Isso é inaceitável! A orientação do Sinttel-DF é que o empregado só se desloque do seu domicílio
com os recursos – viabilizados pela EQS – para todas as despesas previstas durante a viagem. Esta é uma
responsabilidade da empresa e não do empregado.
Finalmente, agradecemos a categoria pela presença em massa nas assembleias convocadas pelo Sinttel-DF. É
sempre bom lembrar que um sindicato forte se faz com a participação efetiva dos trabalhadores nas lutas por
melhores salários e condições de trabalho na empresa.

FILIE-SE! CONTE COM O SINTTEL-DF!

