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Trabalhadores da Ability  
Nossa união é a nossa força! 

Os trabalhadores da Ability prestadores 
de serviços para a VIVO REJEITARAM na 
Assembleia Geral, realizada nesta quinta-
feira (23), a proposta de Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) apresentada pela 
empresa. Na sexta-feira (24/9), às 8h,  a 
categoria se reúne novamente para  
decidir os próximos passos do 
movimento.  

 

Os trabalhadores da Ability no Estado de Goiás também estão enfrentando 
problemas iguais ou semelhantes aos que acontecem no Distrito Federal. Por 
isso, a luta por melhores salários e condições de trabalho na Ability não é só 
no DF, é também no GO. Agradecemos o apoio e também apoiamos os  
companheiros de Goiás que estão na luta por um ACT decente.  
 
No DF não vamos aceitar migalhas. Chegou a hora de fazer a empresa respeitar 
os trabalhadores. A gasolina, a conta de água, a conta de luz, remédios,  
alimentos etc são reajustados quase todos os dias. SÓ O NOSSO SALÁRIO QUE 
NÃO TEM REAJUSTE. CHEGA DE EXPLORAÇÃO! 
 

PARABÉNS A TODOS OS TRABALHADORES PELA LUTA 

ASSEMBLEIA GERAL DIA 24/9 ÀS 8h  

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 sexta-feira, 24 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) Apreciar e deliberar sobre uma eventual proposta de Acordo Coletivo 

de Trabalho a ser apresentada pela Ability b) Deliberar sobre Greve Geral; c) Assuntos gerais; 

Brasília, 23 de setembro de 2021.  

Brígido Roland Ramos 

Presidente Sinttel-DF  


