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SAMU-DF: Nenhum direito a menos! 
Secretaria de Saúde (SES-DF) ainda não oficializou o nome da empresa 

vencedora do contrato emergencial do SAMU-DF.  
 
Os trabalhadores da GSI que prestavam serviço para o 
Serviço Móvel de Urgência (SAMU-DF) estiveram 
reunidos no auditório do sindicato na tarde desta 
segunda-feira (08/04). Na ocasião, o Sinttel-DF 
esclareceu aos trabalhadores que a nova empresa 
deverá, por força da nossa Convenção Coletiva de 

Trabalho (CCT), contratar todos os empregados da antiga empresa (GSI).  
         Na reunião, o Sinttel-DF colheu as assinaturas dos empregados que manifestaram 
interesse na contratação pela nova empresa e, assim que a SES-DF divulgar oficialmente o 
nome da vencedora, o sindicato encaminhará a relação de empregados a serem 
contratados. 
         O Sinttel-DF ressalta que não admitirá que os salários e benefícios previstos na atual 
CCT sejam desrespeitados. Ressalta ainda, que a participação dos trabalhadores junto ao 
Sindicato será fundamental para a garantia de todas as nossas conquistas. 
         O Sinttel-DF agradece aos trabalhadores que prestam serviço no SAMU-DF pela 
confiança depositada. Sabemos que muitas vezes a organização dos trabalhadores 
representa um porto seguro, na verdade, o único lugar para onde correr.  

GSI: O barato, muitas vezes, sai caro. 
 Cumprimento da CCT é obrigação! 

 

O Sindicato tem recebido diversas reclamações dos trabalhadores que prestavam serviço à GSI. 
De acordo com os relatos, a empresa ainda não pagou as correções salariais previstas na CCT 
2019. 
A Convenção Coletiva de Trabalho, é um ato jurídico pactuado entre os sindicatos dos 
empregados e de empregadores, para o estabelecimento de regras nas relações de trabalho em 
todo o âmbito da respectiva categoria. O descumprimento da CCT é uma grave ilegalidade.  
O sindicato se coloca à disposição dos trabalhadores e, caso tenham seus direitos 
desrespeitados, conte com a gente! (Departamento Jurídico – 3321-6674 – ramal 205) 

Não esteja só, juntos somos mais fortes! Filie-se! 
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