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URGENTE 
Previna-se, antes 

que seja tarde!  
Casos no Brasil 6.603.540 – Casos no DF 233.731 [7/12/20]           

         O Sinttel-DF faz um alerta aos trabalhadores em telecomunicações, teleatendimento e call centers 

para a gravidade da pandemia da Covid-19 no Distrito Federal e no Brasil. Os números de brasileiros 

contaminados e de mortes divulgados pelo Ministério da Saúde diariamente, confirmam que estamos na 

segunda onda de contágio pela doença, o que exige do trabalhador e trabalhadora mais atenção para os 

cuidados de prevenção.   

         Nossas atividades são consideradas essenciais e o cumprimento da nossa jornada de trabalho seja 

presencialmente ou em regime de teletrabalho (Home Office) é obrigatória, para garantir o funcionamento 

das instituições públicas e privadas do país. No dia a dia, muitas vezes, colocamos em risco a nossa saúde 

e a própria vida porque as empresas exigem o cumprimento das demandas, mas não oferecem as 

condições mínimas para o trabalho seguro. 

         Desde a declaração da pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS/MS/GDF, o Sinttel-DF 

vem atuando junto às empresas e às autoridades de saúde do Distrito Federal para garantir um ambiente 

de trabalho seguro para a categoria. Publicamos informativos e enviamos correspondências, bem como 

participamos de entrevistas nos veículos de comunicação alertando para o cumprimento das normas de 

prevenção à Covid-19. 

         Estamos nos aproximando das comemorações de Natal e Ano Novo. De acordo com infectologistas 

e especialistas em saúde, as projeções apontam para um pico altíssimo de contaminação, devido às 

aglomerações e descumprimento das normas de prevenção: distanciamento social, uso da máscara e 

higienização das mãos. Sem a vacinação tão esperada por todos, essas são as medidas mais eficazes 

que estão ao nosso alcance.   

         Pedimos aos trabalhadores que denunciem ao Sinttel-DF o descumprimento das normas de 

prevenção no seu local de trabalho. A sua atitude poderá livrar você e sua família da Covid-19! 

Informamos ainda que o sindicato encaminhará correspondências a todas as empresas reforçando a 

obrigatoriedade de adotar as medidas de prevenção para proteger os empregados. Veja no verso do 

boletim cópia da carta encaminhada à Telefonica VIVO. ESTAMOS DE OLHO! 

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


 

 

 


