
	  

ATENÇÃO	  CONVÊNIOS	  
O	  SINTTEL-‐DF	  tem	  os	  seguintes	  convênios:	  	  Colégio	  Objetivo,	  	  UNIP,	  UPIS,	  	  Uniplan,	  	  Colégio	  Santa	  
Terezinha,	  ALUB,	  	  Unicesp	  ,	  Faculdade	  Anhanguera	  ,	  Colégio	  e	  Faculdade	  Projeção,	  Facitec	  ,	  Fisk	  (Asa	  
Norte)	  Colégio	  e	  Faculdade	  JK,	  IESB,	  Colégio	  Integrado	  Polivalente,	  UNEB,CESB,UNESBA,FACGMA,	  FASEP	  e	  
outros.	  	  Laboratório	  Sabin,	  Clínica	  CLIPEQ,	  TUDÓTICA.	  Confira	  no	  Site	  do	  SINTTEL-‐DF	  a	  relação	  de	  
convênios	  e	  os	  descontos	  para	  os	  trabalhadores	  em	  call	  centers,	  tele	  atendimento,	  telecomunicações	  
sindicalizados	  e	  seus	  dependentes	  
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Assembleia	  Geral	  
	  	  	  	  	  	  Convocamos	   as	   companheiras	   e	   os	   companheiros	   do	   Giraffas	   para	  
assembleia	   geral	   que	   acontecerá	   na	   terça-‐feira,	   29	   de	   maio,	   a	   partir	   das	  	  
13h00,	  na	  sala	  de	  reunião	  no	  SEUPN	  504,	  BLOCO	  C,	  Nº.	  3,	  SALAS	  114/116-‐
Brasília-‐DF,	   a	   fim	   de	   apreciar	   e	   deliberar	   sobre	   a	   proposta	   de	   Acordo	  
Coletivo	  de	  Trabalho	  2012	  apresentada	  pela	  empresa.	  

	  	  	  	  	  	  As	   companheiras	   e	   os	   companheiros	   do	  Giraffas	   sabem	   da	   importância	  
deste	   momento,	   para	   manter	   direitos	   adquiridos	   ao	   longo	   dos	   anos	   e	  
conquistar	  novos	  benefícios.	  Compareça	  à	  assembleia,	  pois	  vamos	  definir	  as	  
condições	  de	  trabalho	  e	  salário	  para	  os	  próximos	  doze	  meses.	  Veja	  edital.	  

Campanha	  Salarial	  2012	  dos	  trabalhadores	  do	  Giraffas.	  

No	  mundo	  do	  trabalho	  nada	  se	  concede	  tudo	  se	  conquista!	  	  

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	   empregados	   do	  Giraffas,	   para	   comparecerem	   em	  
Assembleia	  Geral	  Extraordinária,	  a	  ser	  realizada	  na	  terça-‐feira,	  29	  de	  maio	  de	  2012,	  a	  partir	  das	  13h00	  na	  sala	  de	  reunião	  no	  
SEUPN	  504,	  BLOCO	  C,	  Nº.	  3,	  SALAS	  114/116-‐Brasília-‐DF	  –	  a	  fim	  de	  deliberarem	  a	  seguinte	  ordem	  do	  dia:	  	  
a)	  apreciar	  e	  deliberar	  sobre	  a	  proposta	  de	  Acordo	  Coletivo	  de	  Trabalho	  2012	  apresentada	  pela	  empresa.	  

Brasília,	  25	  de	  maio	  de	  2012.	  
Brígido	  Roland	  Ramos	  -‐	  Presidente	  SINTTEL-‐DF.	  


