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SAMU DF: 
“Não vendemos bugigangas!” 

Sinttel-DF reúne-se na Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Gestão do GDF (SEPLAG-DF). Dentro de alguns meses a secretaria 
deverá corrigir o valor dos salários dos teleatendentes do SAMU.  

            Informamos aos trabalhadores do SAMU que nesta quinta-feira (18/10), o Sinttel-

DF se reuniu com o secretário-adjunto de Gestão Administrativa Marcelo Soares Alves 

e a diretora do SAMU Ana Paula, ocasião em que mais uma vez deixou clara sua posição 

quanto ao bisonho equivoco cometido pela Secretaria de Saúde (SES-DF), que ao lançar 

o edital para contratação emergencial tomou como referência a atual Convenção 

Coletiva de Trabalho (CCT) firmada entre o Sinttel-DF e SEAC-DF.  

            Tal absurdo não se sustenta, visto a complexidade desse serviço. É bom lembrar 

que o atendente do SAMU não vende bugigangas e não pode ser tratado como um 

operador de telemarketing comum, visto que seu serviço é lidar diretamente com vidas 

humanas. 

             Durante a reunião, o Sinttel-DF fez uma retrospectiva da luta histórica desses 

trabalhadores, que graças ao sindicato sempre tiveram seus salários superiores ao piso 

da categoria no Distrito Federal. Diante do óbvio equívoco cometido, o sindicato 

apresentará até a próxima semana os fundamentos para a correção dos salários da 

categoria. Ainda durante a reunião, o secretário se propôs a fazer os ajustes necessários 

no próximo edital de licitação, previsto para ser lançado em até seis meses.  

             Pedimos aos trabalhadores que se mantenham mobilizados e fiquem atentos aos 

próximos informativos. 

Em defesa dos atendentes do SAMU, Sinttel-DF solicita nova reunião  

       O Sinttel-DF solicitou uma reunião com a Secretaria de Saúde do DF com o objetivo 

de discutir a correção dos salários dos trabalhadores do SAMU no atual (contrato 

emergência) firmado com o Grupo GSI. Tal correção justifica-se pela complexidade dos 

serviços prestados a população do Distrito Federal.  Fiquem atentos aos próximos 

informativos.   Veja carta no verso do boletim.                            
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O que é do homem o bicho não come 

Sindicato cobra pagamento das verbas rescisórias 

O Sinttel-DF cobrou da secretaria durante a reunião que a mesma faça imediatamente o 

pagamento das faturas pendentes com a empresa Vanerven, para que os trabalhadores 

recebam as verbas rescisórias que têm direito. O secretário informou que todos os 

procedimentos administrativos já foram feitos e que na próxima semana a dívida com a 

empresa será quitada.  

 


