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EXIJA SEUS DIREITOS  
Empresa COMPUVOX atrasa pagamentos 

dos trabalhadores e Sinttel-DF cobra a 
regularização dos salários e benefícios 

 
 

 

Os trabalhadores da empresa COMPUVOX que prestam serviços para a CAESB pediram o apoio do Sinttel-
DF, para pressionar a empresa a pagar os salários e benefícios sociais atrasados. De acordo com as denúncias 
dos empregados, a empresa tem feito constantes atrasos nos pagamentos de Salários, Vale Alimentação (VA), 
Vale Transporte (VT), Plano de Saúde e Plano Odontológico.  
 

Excepcionalmente, a CAESB neste mês de janeiro teve a iniciativa de bloquear faturas da COMPUVOX, para 
garantir a quitação dos valores devidos aos trabalhadores. Além disso, diretores do sindicato estiveram no Call 
Center, nos dias 18 e 19/1, esclarecendo as dúvidas da categoria e acompanhando as medidas adotadas pela 
CAESB para resolver a situação. Para evitar mais transtornos, os valores correspondentes ao VA, VT e 
Salários atrasados foram pagos em cheque nominal. Não está descartado que para o mês de fevereiro a 
CAESB adote a mesma medida, para resguardar os direitos dos empregados.   
 

O Sinttel-DF orienta os empregados da COMPUVOX a se protegerem com documentos, caso haja a 
necessidade de ingressarem com ações na Justiça pleiteando os diretos trabalhistas negados pela empresa. 
Guardem cópias ou prints dos CONTRACHEQUES, EXTRATOS DE INSS e FGTS, NOTAS FISCAIS DE 
DESPESAS COM SAÚDE e OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (áudios, vídeos etc.) DE 
DIREITOS NEGADOS. Somente assim, o trabalhador está preparado para buscar seus direitos com a 
orientação do nosso Departamento Jurídico. 
 

Reafirmamos, mais uma vez, que o Sinttel-DF estará ao lado dos trabalhadores da COMPUVOX para enfrentar 
essa situação difícil e de incertezas. Em fevereiro, está previsto novo pregão para a contratação da empresa 
que prestará esse serviço para a CAESB (115) e o sindicato está acompanhando o andamento desse processo 
e outras medidas que poderão ser adotadas. Informamos a todos que o Sinttel-DF prestará a assessoria 
jurídica necessária na homologação das Rescisões dos Contratos de Trabalho. 
 

Finalmente, informamos que o Sinttel-DF tem atuado junto à CAESB no sentido construir soluções negociadas, 
para não acontecer novos atrasos nos pagamentos de salários e benefícios sociais dos empregados. SE ESSA 
PRÁTICA SE REPETIR, NÃO DESCARTAMOS A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALL CENTER. 
 

NOSSA UNIÃO É A NOSSA FORÇA! 
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