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Pandemia da COVID-19 
 

Sinttel-DF pede ao GDF prioridade na vacinação dos trabalhadores 
em telecomunicações, call centers e teleatendimento 

 

O Sinttel-DF encaminhou na sexta-feira (26/3) 
carta ao Governo do Distrito Federal - GDF 
solicitando que os trabalhadores em 
telecomunicações, call centers e teleatendimento 
sejam incluídos como grupo prioritário no plano 
de vacinação da Secretaria do Saúde. Veja a CT Nº 
082/2021 no verso do boletim. 

 
            É do conhecimento das autoridades públicas que esses profissionais prestam 
serviços essenciais à sociedade, principalmente neste momento que estamos sofrendo 
as consequências da segunda onda de contágio – com novas variantes – da Covid-19 no 
Distrito Federal.  
 
          Para o Sinttel-DF, tornou-se urgente que esses trabalhadores estejam entre as 
categorias que têm prioridade no recebimento da vacina. O risco de contaminação pelo 
Coronavírus durante o exercício das atividades é altíssimo, uma vez que muitos serviços 
são realizados nas residências dos usuários ou em ambientes com grande concentração 
de empregados.  
 
            O Sinttel-DF ressalta ainda que as atividades de telecomunicações, call center e 
teleatendimento são essenciais no combate à pandemia no nosso país, bem como para 
o funcionamento das instituições públicas e privadas na capital do país. Mesmo 
correndo o risco de contaminação, a categoria tem cumprido a sua missão com 
dedicação e profissionalismo. Temos orgulho dos trabalhadores que representamos. 
 

SOMOS ESSENCIAIS. VACINAÇÃO JÁ! 

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


 

CT nº 082 / 2021                                                                                                                                  Brasília, 26 de março de 2021. 
 
Excelentíssimo Senhor 
IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR 
Governador do Distrito Federal 
Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa 
Brasília-DF 
 
   Excelentíssimo Senhor Governador, 
 
   O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal - SINTTEL-DF, entidade constituída 
para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, Telefonia Móvel, Centros de 
Atendimentos, Call Centers, Transmissão de Dados, Correio Eletrônico e Suporte de Internet (Provedores), Serviços Troncalizados 
de Comunicação, Rádio Chamadas, Telemarketing, Projetos, Construção, Instalação e Operação de Equipamentos e Meios 
Físicos de Transmissão de Sinal, Similares, Operadores de Mesas Telefônicas, Sistemas de Televisão por Assinatura e Serviços 
Especiais de Telecomunicações, Programação e Operação de Sistemas de Televisão por Assinatura, a Cabo, MMDS – Distribuição 
de Sinal Multiponto e Multicanal, DTH, e Similares, Denominados Telemáticos, Execução de Serviços de Instalação e Manutenção 
de Redes Externas e Internas de TV por Assinatura do Distrito Federal, estabelecido no SAS Quadra 06 Bloco “K” Ed. Belvedere, 
Brasília – DF, tem monitorado diuturnamente o avanço da pandemia decorrente do Coronavírus no Distrito Federal entre os 
trabalhadores representados pelo SINTTEL-DF, bem como os reflexos perpetrados na categoria profissional que representa, com 
alto nível de contaminação do trabalhador e de seus familiares pelo COVID-19. 
 
    Os trabalhadores em telecomunicações, com especial relevo os que atuam nas empresas terceirizadas pelas 
concessionárias e autorizatárias de serviços de telecomunicações e provedores de serviços de internet, que prestam serviços de 
instalação, manutenção de telefone, internet e TVs por assinatura, trabalhadores de call centers, trabalhadores das lojas de 
telefonia, entre outros, estão expostos diariamente à contaminação, sendo possíveis vetores do COVID-19. 
 
   Isto considerando que os trabalhadores em telecomunicações, no contexto da pandemia de COVID-19, 
mantiveram suas atividades profissionais ininterruptamente e presencialmente, fornecendo a comunicação necessária para 
sustentar a sobrevivência, a saúde e a segurança de toda a coletividade. 
 
Tanto assim que a atividade de telecomunicações foi considerada essencial, (vide ofício nº 93/2020 – SERINS/SEAST) da 
Secretaria de Estado de Relações Institucionais do Distrito Federal, não sendo possível a suspensão das atividades presenciais 
neste setor. Senão vejamos. 
 
   O Decreto n° 41.842 do Governo do Distrito Federal, em seu art. 3° ressalta que os serviços de telefonia são 
considerados como serviço essencial prestado, impossibilitada a sua suspensão: 
 
“Art. 3º Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2º deste Decreto os seguintes serviços: 
 
XIII – serviços de fornecimento de energia, água, esgoto, telefonia e coleta de lixo;” (grifo nosso) 
 
   A Lei Federal n° 7.783/89, em seu artigo 11 apregoa a natureza essencial da atividade de telecomunicações, 
ressaltando-se que dela depende a manutenção da saúde, sobrevivência e segurança da população, considerando-se 
necessidade inadiável: 
 
“Art. 11... 
 
Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.” 
 
   De se ressaltar que dela depende a manutenção das demais atividades essenciais no contexto da pandemia, 
eis que sem a transmissão de dados de internet e telefonia, nada seria possível neste momento pandêmico vivido mundialmente. 
 
Ao passo em que consideramos de fundamental importância a garantia da transparência, organização e respeito aos grupos 
prioritários nos planos estaduais de vacinação com base nos critérios científicos, epidemiológicos e sociais, incorporando as 
demandas dos mais diversos segmentos de trabalhadores, entendemos que os trabalhadores em telecomunicações enquadram-
se em grupo epidemiológico prioritário, por ter que adentrar nas residências das pessoas para a instalação de internet, TV a cabo 
e telefonia, bem como para atendimento à população nas lojas de telefonia e call centers ligados aos órgãos públicos em geral. 
 
   Assim sendo, o SINTTEL-DF pugna seja incluído na lista de vacinação, como grupo prioritário, TODOS OS 
TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES atuantes no âmbito do Distrito Federal. 
 
                             Atenciosamente, 
     
BRÍGIDO ROLAND RAMOS – PRESIDENTE DO SINTTEL/DF  


