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Coronavírus
INFORME URGENTE!
SINTTEL-GO RECOMENDA FECHAR PELO MENOS 
50% do CALL CENTER PARA SALVAR VIDAS!

 O Sindicato dos Trabalhadores de Teleco-
municações e Teleatendimento vem através deste 
informar os trabalhadores, sociedade e Poder Pú-
blico, que nossa recomendação é suspender pelo 
menos 50% das atividades de call center. 
 O SINTTEL-Goiás solicita as empresas 
que cumpram o decreto tendo em vista o risco 
eminente de vida, dando aos trabalhadores férias 
coletivas como orienta o documento emitido pelo 
Governo Estadual “Art. 9º Aos estabelecimentos 
afetados pelas medidas estabelecidas nesse 
decreto abre-se a possibilidade de concessão 
de férias coletivas nos termos do decreto-lei nº 
5.452, de 1º de Janeiro de 1943 (CLT)”. 
 “No início da semana solicitamos que as 
empresas tomassem as devidas providências com 
relação à higiene e prevenção nos postos de tra-
balho, porém recebemos centenas de denúncias 
dos trabalhadores afirmando o descaso e irres-
ponsabilidade das empresas. Tendo em vista o 
risco de vida de nossos trabalhadores recomen-
damos o fechamento parcial das atividades no call 
center.” Disse o presidente do SINTTEL-Goiás, 
Alessandro Torres.

Colaboração da sociedade
 Pedimos encarecidamente que a socie-
dade evite ligar para empresas de call center. Vi-
vemos um momento em que a compaixão com o 
próximo é essencial. Nossa categoria depende da 
compreensão de toda a sociedade.

Abaixo assinado online
www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/49329

 O abaixo assinado destina-se a colabora-
dores de empresas de telemarketing e teleaten-

dimento que estão trabalhando em condições de 
risco, com objetivo de solicitar apoio ao Governa-
dor do Estado para cobrar um posicionamento das 
empresas prestadores de serviços de telecomuni-
cações quanto às medidas que estão sendo ado-
tadas para contenção da pandemia e a garantia da 
segurança dos trabalhadores. 
 Está sendo requerido às empresas a 
modalidade de home office, regime de escalas 
a paralisação de atendimento das modalidades 
que não afetam a prestação do serviço princi-
pal que é a comunicação via voz ou dados, an-
tecipação de férias individuais ou coletivas. 
 Acesse nosso site, redes sociais, entre 
em contato via whatsapp 62 9 8550-8864 e as-
sine o abaixo assinado. É hora de unirmos for-
ça para combater este mal, juntos somos mais 
fortes!


