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Assembleia Geral 
Os trabalhadores da empresa ORBIT prestadores de 

serviços para a CLARO estarão reunidos em Assembleia 

Geral na próxima quinta-feira (12/5), às 8 horas, para 

decidirem o que fazer diante das irregularidades praticadas 

pela empresa. Veja o Edital de Convocação. 

De acordo com as denúncias dos trabalhadores, a ORBIT 

está cometendo várias irregularidades, o que criou um clima 

de revolta e insatisfação na categoria. Veja alguns dos 

problemas que, segundo os empregados, estão acontecendo 

na emprega: ATRASO NOS DEPÓSITOS DO FGTS DOS EMPREGADOS, BANCO DE HORAS 

COM PROBLEMAS, UNIFORMES RUINS e NÃO SÃO SUBSTITUÍDOS, TRABALHADOR 

PAGANDO VALORES ABSURDOS DE VEÍCULO ACIDENTADO, EMPREGADO PUNIDO POR 

FAZER INSTAÇÕES FORA DO PADRÃO COM O CONSENTIMENTO DA EMPRESA, HORÁRIO 

DE ALMOÇO ÀS 10h40, ENTRE OUTROS PROBLEMAS. 

Algumas denúncias são antigas e o sindicato já tentou resolver na base do diálogo, mas a ORBIT 

não toma providências. A Claro deve exigir da ORBIT uma solução para os problemas apontados 

pelos empregados. Se a situação continuar assim, não descartamos uma GREVE GERAL. 

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 ORBIT, para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na quinta-

feira, 12 de maio, em frente à sede da empresa, localizada no SAAN, Quadra 03, lotes 1010/1020 – Brasília 

(DF), às 8h00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 9h00 (em 2ª Convocação; com 

qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:  a) DISCUTIR e DELIBERAR 

sobre as denúncias e reclamações dos empregados; b) DELIBERAR sobre Greve Geral c) Assuntos Gerais.  

Brasília, 9 de maio de 2022. 

Brígido Roland Ramos - Presidente Sinttel-DF  

TODOS NA ASSEMBLEIA DIA 12/5, ÀS 8H!  
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