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A LUTA CONTINUA 
 
Os trabalhadores da ABILITY mostraram força e união na Greve Geral por melhores 
salários e condições de trabalho na empresa. Foram vários dias de luta com a 
presença em massa dos companheiros no Estacionamento do Estádio 
Bezerrão, no Gama-DF, para pressionar a empresa a apresentar uma proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) DECENTE. 
 
Na sexta-feira (1), em audiência virtual no Tribunal Regional do Trabalho – TRT 10, o 
Tribunal propôs a suspensão do movimento, sendo que a Ability terá de apresentar, 
em até 15 dias, uma proposta de ACT para ser submetida à aprovação dos 
trabalhadores em Assembleia Geral. A categoria reivindica reajuste acima de 10% 
nos salários e benefícios, fim dos desvios de função e casos de assédios.  
 
Com a suspensão da greve, os trabalhadores da Ability deram uma grande 
demonstração de maturidade, consciência coletiva e respeito a Justiça. A empresa 
não pode desperdiçar essa oportunidade para apresentar uma proposta de ACT que 
atenda às necessidades da categoria. Quando o empregado trabalha satisfeito, os 
resultados são melhores para a empresa.   
 
Os trabalhadores não gostam de fazer Greve Geral, mas foi o último recurso da 
categoria para forçar a empresa a discutir o ACT. Afinal, desde que a assumiu o 
contrato da Telefonica VIVO, em 2018, a empresa vem empurrando a situação com 
a barriga: não assina o ACT nem adere à CCT SINTTEL-DF/SINDIMEST. 
 
O Sinttel-DF sempre buscou o caminho do diálogo nas negociações coletivas, por 
isso, está à disposição da Ability para continuar negociando o ACT da categoria e, 
assim, evitar que os trabalhadores cruzem os braços novamente. A inflação está 
corroendo os salários dos empregados e os donos da empresa não podem fechar os 
olhos para essa triste realidade.   

PARABÉNS AOS TRABALHADORES DA 
ABILITY! CONTEM COM O SINTTEL-DF! 
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