
 
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, 

UNEB, FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade 

ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio 

Integrado Polivalente, CEBAN, FASEP e outros: SIM Odontologia Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, 

TUDÓTICA, Centro Automotivo Aro 15. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 

trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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Nem bem chegou,  
mas já dá calote 

 
As companheiras e os companheiros da empresa PLATAFORMA que 

prestam serviço para o Banco do Brasil estão indignados com a falta de respeito 
da empresa que não pagou os tíquetes alimentação e vales transporte. Não 
sabemos onde o Banco do Brasil arruma essas empresas, o fato é que a 
PLATAFORMA nem bem chegou, mas já está dando calote nos trabalhadores. E o 
Banco do Brasil não toma nenhuma providencia, mais uma vez lava as mãos. 

De fato, é muito desleixo do Banco do Brasil. Como é que uma empresa 
ganha um contrato do Banco do Brasil e não tem dinheiro nem para pagar o vale 
transporte? Se a coisa já está esculhambada no começo do contrato, imagina 
mais para o fim.  

Advertimos a PLATAFORMA e também o BANCO DO BRASIL que essa 
situação é inaceitável e não vai perdurar. Os trabalhadores além de ganharem 
mal, estão tendo que pagar do próprio bolso às passagens ou pior estão 
pagando para trabalhar. Os trabalhadores que estão sendo prejudicados, 
precisam denunciar as empresas PLATAFORMA E BANCO DO BRASIL ao MPT. 
Pedimos às companheiras e aos companheiros da PLATAFORMA que fiquem 
atentos aos comunicados e convocações do SINTTEL-DF.  

No mundo do trabalho nada se consegue tudo se conquista. 
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