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DEPOIS DE MUITA LUTA,

VEM AS SOLUÇÕES!
Os trabalhadores da empresa HABLE
prestadores de serviços para a CLARO
travaram uma luta nos últimos meses, para
fazer a empresa corrigir as irregularidades e
melhorar as condições de trabalho da categoria.
O Sinttel-DF teve que acionar parte da diretoria
de São Paulo e do Centro-Oeste da Claro, para
resolver as reivindicações e denúncias dos
trabalhadores da HABLE. Graças a pressão dos
trabalhadores e a firmeza do sindicato, a
empresa se mexeu. Veja as soluções:
•HORÁRIO DE ALMOÇO - A empresa criou um controle interno para que nenhum trabalhador fique sem
tirar o seu horário de almoço. Se houver algum problema, guarde as provas (dia, horário etc.) e procure
o coordenador Everton ou acione imediatamente o Sinttel-DF.
•FORNECIMENTO DO CONTRACHEQUE – A empresa já informou que contratou uma pessoa
especificamente para auxiliar na organização e solução deste problema. Os contracheques já começaram a
emitidos no dia 4/5/2022.
•FOLGAS AOS FINAIS DE SEMANA – A CCT garante ao empregado pelo menos um fim de semana
completo (sábado/domingo) de folga por mês. A empresa irá se adequar, inclusive, com a elaboração e
divulgação dos plantões.
•CUMPRIMENTO DAS NR’s – A empresa afirmou que todos os treinamentos estão em dia e irá enviar a
documentação para o Sinttel-DF verificar;
•FGTS EM ATRASO – A HABLE fez o pagamento até o mês de março e já enviou os comprovantes para o
Sinttel-DF;

•BANCO DE HORAS – A empresa se comprometeu de ser transparente, inclusive, o Banco de Horas será
informado no contracheque do trabalhador (FECHADO dia 30/04/2022 – Novo ABERTO dia 02/05/2022);

•MANUTENÇÃO DE VEÍCULO – Os casos mais críticos, inclusive a falta de freio, já foram sanados. A HABLE
tem até 11/5/2022 para se adequar às regras exigidas pela Claro;

•LAVAGEM DE CARRO – A empresa já contratou um Lava-Jato para fazer esse serviço;
•SEGURO DE VIDA – A empresa garantiu que já existe, o que está faltando é divulgar para o trabalhador;
•SALÁRIO DEPOSITADO NO BANCO DA EMPRESA COM DESCONTO DE R$19,90 EM QUALQUER
MOVIMENTAÇÃO – A empresa já sanou esse problema e todos voltaram para o BANCO SANTANDER;
•DESCONTOS INDEVIDOS OU O TRABALHADOR NÃO SABE O QUE É DESCONTADO – A
empresa vai fazer o Termo de Ciência, para cada trabalhador assinar e saber o que está sendo descontado;

•CELULARES NÃO COMPATÍVEIS COM OS APP’s USADOS PELA EMPRESA – O trabalhador que
preferir usar o celular pessoal, a empresa vai pagar o aluguel;

•PIS – A empresa garantiu que está trabalhando junto à CAIXA para resolver a questão da documentação. O
importante é que trabalhador não vai perder o valor que já tem direito, podendo ser sacado junto com o valor a
ser pago no ano seguinte.

ATENÇÃO!
PEDIMOS A TODOS OS TRABALHADORES QUE
FISCALIZEM O CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS
ASSUMIDOS PELA HABLE. SE A EMPRESA NÃO ESTIVER
CUMPRINDO, DENUNCIE IMEDIATAMENTE AO SINTTEL-DF.

