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Assembleia Geral 
Os trabalhadores da Ability prestadores de serviços da Telefonica VIVO, procuraram 
o Sinttel-DF para denunciar as irregularidades que estão acontecendo na empresa. A 
situação está gerando um clima terrível de insatisfação e revolta na categoria.  

 
De acordo com as denúncias dos trabalhadores, a empresa 
está praticando todos os tipos de assédios e pressões. A 
jornada de trabalho que deveria terminar às 17h45 não é 
respeitada, pois na prática muitos trabalham até às 20h. Mais 
grave, o trabalho é realizado com chuva e em áreas de risco. Se 
o trabalhador reclama, se torna alvo de ameaças e demissões. 

 
Para piorar a situação, em muitos casos a empresa não fornece combustível suficiente nem 
disponibiliza ferramentas para os empregados executarem os serviços. A folha de ponto 
também é uma bagunça e constantemente são feitas rasuras e alterações, com a ciência da 
chefia. 
 
Os problemas apontados pelos trabalhadores precisam ser resolvidos urgentemente pela 
empresa, para não prejudicar ainda mais os empregados. Além disso, a Ability precisa 
valorizar e respeitar a categoria, para evitar conflitos trabalhistas desnecessários. 
 
O Sinttel-DF exige um posicionamento urgente da Ability para as graves denúncias dos 
trabalhadores. Convocamos uma assembleia geral para o dia 6 de março (próxima sexta-
feira), às 8h, em frente à sede da empresa, para discutir e decidir o que fazer.   
. 

A Convenção Coletiva de Trabalho determina que o salário de 
instalador é R$ 1.587,00, mas a empresa se nega a cumprir a 

Convenção e não fecha Acordo Coletivo com o Sinttel-DF. 

Assembleia Geral dia 6 de março às 8h, 
em frente à Ability. PARTICIPE! 

http://www.sinttel.org.br/


 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade 
constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores 
em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca 
todos os trabalhadores da Ability, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 
06 de março, sexta-feira, em frente à sede da empresa , na Quadra 4 S/N Lote 
740 Setor Industrial - Gama/DF, com a 1ª chamada às 08hs, e na falta de quórum 
mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª chamada às 09hs, a fim de 
analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a)Discutir assuntos Gerais b) 
Deliberar sobre Greve Geral. 
Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 


