
 
 

                                   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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Rentabilidade Assassina  
 
              O Sinttel-DF, em nome dos trabalhadores da GVT, assim como de todos os trabalhadores 
em telecomunicações, manifesta profunda tristeza e grande pesar pela perda do amigo e 
companheiro Herman Amador Moraes, morto em um trágico acidente, no dia 16 de dezembro, 
enquanto realizava suas tarefas profissionais. 
              Apesar do luto que carregamos e da comoção que este terrível evento causou em toda 
categoria, é dever do Sinttel-DF manifestar também sua revolta e indignação. As condições de sua 
morte, ao fim de mais um exaustivo e estressante expediente, não são uma simples fatalidade, 
longe disso, são consequência direta da pressão, do abuso e da elevada carga de serviço delegada 
aos trabalhadores pelas empresas na busca de rentabilidade. 
              Mesmo jovens, como era o caso do companheiro Herman, esses trabalhadores sofrem com 
o rigor e a dureza das jornadas de trabalho impostas pelas empresas de telecomunicações, em 
particular, pela GVT. É impossível para qualquer trabalhador manter o ritmo frenético de 
trabalho, pontuado de ameaças e pressões de gerentes, supervisores e encarregados, sem que 
haja consequências físicas e mentais. 
              De fato, a maioria dos acidentes de trabalho que ocorrem na nossa categoria, 
especialmente entre os trabalhadores em instalação, manutenção e reparos de redes externas, 
acontece perto do fim de expediente, no momento em que a fadiga e o estresse acumulado 
naquele dia, e em dias anteriores, compromete o desempenho do trabalhador, afetando 
especialmente sua capacidade de concentração. Junte a esse déficit de atenção, as precárias 
condições de trabalho, a ausência de ferramental, redução drástica da cota de combustível, a 
fragilidade dos procedimentos e protocolos de segurança adotados nas empresas, temos a receita 
completa para a tragédia. 
              Diante do autoritarismo, negligência e desleixo das empresas, e em homenagem a 
memória do companheiro Herman, o Sinttel-DF reafirma seu firme propósito de continuar 
combatendo as injustiças cometidas contra o trabalhador. Reforçamos também nosso apoio e 
solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Herman. Com muita luta e determinação, temos 
certeza de que vamos alcançar o dia em que não mais veremos um jovem trabalhador ser 
sacrificado no altar do deus do lucro. 
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