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Greve Geral 
Sem Acordo Coletivo, trabalhadores da 
METACOM vão parar na terça-feira (2). 

 

 
Os trabalhadores da METACOM prestadores de serviços para a VIVO rejeitaram na 
Assembleia Geral realizada nesta quinta-feira (28), a proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho – ACT 2020/2021 apresentada pela empresa. A categoria decidiu iniciar uma 
Greve Geral por tempo indeterminado na próxima terça-feira (2/2), para cobrar reajuste 
decente nos salários e benefícios sociais e melhores condições de trabalho.   

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


 

 
O Sinttel-DF exige que a METACOM retorne imediatamente à mesa de negociações 
com o sindicato e apresente uma proposta de ACT 2020/2021 que atenda as 
necessidades da categoria. Infelizmente, as propostas mesquinhas apresentadas até 
agora pela empresa, só serviram para  aumentar o clima de revolta e indignação que 
se instalou no ambiente de trabalho. 
 
Não é de hoje que a categoria reclama das condições de trabalho na METACOM. A 
saber, a jornada de trabalho não é respeitada e os trabalhadores sequer têm horário 
certo para fazer as refeições. Devido às pressões, maus-tratos e assédios constantes, 
o gerente regional de Brasília foi demitido recentemente. Saiu o gerente, mas as 
práticas continuam as mesmas.  
 
O sindicato solicita ao Ministério Público do Trabalho (MPT) que faça uma diligência, 
para averiguar “in loco” as denúncias e reclamações dos empregados da METACOM. 
Não podemos esquecer que a contratante desta mão de obra, deve ser igualmente 
responsabilizada pelos prejuízos morais e materiais causados à categoria. A VIVO tem, 
no mínimo, a obrigação de cobrar e, se necessário,  impor sanções à sua contratada 
pela ausência do ACT 2020/2021 dos empregados. 
 

Parabéns aos trabalhadores pelo 
movimento em defesa dos seus direitos. 

 

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 METACOM para comparecerem em 
Assembleia Geral Extraordinária na terça-feira, 2 de fevereiro de 2021, às 7:00 (1ª Convocação, 
com 50% mais 1 dos empregados) e, às 08:00 (2ª Convocação, com qualquer número de 
empregados), no SCIA Quadra 14, Conjunto 4, Lote 10 – Zona Industrial – Guará/DF, a fim de 
deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Apreciação e Deliberação da proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho 2020/2021 apresentada pela empresa; b) Eleição de Representante 
Sindical na METACOM; c) Início da Greve Geral.  
Brasília, 28 de janeiro de 2021.  
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 

 
 



 
 

                                   

 

 

Campanha Salarial 2020/2021 dos 
Trabalhadores da METACOM 


