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ASSEMBLEIA GERAL 
 

         Os trabalhadores da Ability prestadores de serviços para a VIVO estão 

revoltados com as condições de trabalho na empresa. São frequentes as 

denúncias de assédio moral, desorganização, descontos indevidos e pressões 

por metas impossíveis de serem alcançadas durante a jornada de trabalho 

normal do empregado. 

         Há mais de dois anos o Sinttel-DF tenta negociar o Acordo Coletivo 

de Trabalho - ACT dos empregados, mas a Ability enrola e empurra com 

a barriga, deixando seus trabalhadores sem reajuste e totalmente 

desprotegidos. A empresa não pode continuar agindo irresponsavelmente, 

pois essa prática imoral e ilegal coloca em risco a saúde e a vida dos 

trabalhadores. 

         Por falar em saúde, o Plano de Saúde que a empresa oferece aos 

empregados é apenas ambulatorial. Se o trabalhador precisar de um 

atendimento mais complexo ou especializado, não vai conseguir porque o 

plano não cobre.      

         Diante dessa SITUAÇÃO INACEITÁVEL, o Sinttel-DF convoca todos os 

trabalhadores da Ability para uma Assembleia Geral na próxima quarta-feira 

dia 15 de setembro, no Estacionamento do Estádio Bezerrão, para discutir e 

deliberar o que fazer. Veja o Edital de Convocação no verso do boletim. 

CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS!          

É HORA DE LUTAR PELOS DIREITOS! 

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 

comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária na quarta-feira, 15 de 

setembro de 2021, às 08:00 (1ª Convocação, com 50% mais 1 dos 

empregados) e, às 09:00 (2ª Convocação, com qualquer número de 

empregados), no Estacionamento do Estádio Bezerrão, no Setor Central – 

Gama (DF), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Debater as 

condições de trabalho na Ability b) Deliberar sobre Greve Geral; c) 

Assuntos gerais; 

Brasília, 8 de setembro de 2021.  

Brígido Roland Ramos 

Presidente Sinttel-DF 


