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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem convênios com escolas, faculdades e universidades: Colégio Objetivo,  UNIP,  UPIS, 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, FACGAMA, FASEP e outras, Laboratório Sabin, 
Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em 
call centeres, tele atendimento, telecomunicações sindicalizados e seus dependentes. 
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Todos	  a	  
Assembleia	  

Lembramos	  às	  companheiras	  e	  aos	  companheiros	  da	  Call	  baseados	  no	  Núcleo	  
Bandeirante,	  que	  teremos	  Assembleia	  Geral	  nesta	  quarta-‐feira,	  às	  7	  h00	  (em	  
1ª	  convocação)	  e	  às	  8h00	  (em	  2ª	  convocação),	  em	  frente	  ao	  local	  de	  Trabalho	  
no	  Núcleo	  Bandeirante,	  a	  fim	  de:	  a)	  deliberar	  sobre	  a	  proposta	  de	  Acordo	  

Coletivo	  de	  Trabalho	  2012/2013;	  b)	  Deflagração	  de	  Greve.	  
Uma	  vez	  que	  vamos	  tomar	  decisões	  muito	  importantes,	  insistimos	  na	  

presença	  de	  todos	  os	  trabalhadores.	  Não	  deixe	  que	  outros	  decidam	  por	  você.	  
 

ASSEMBLEIA	  GERAL	  
QUARTA-‐FEIRA,	  30	  DE	  MAIO	  

7H00	  (1ª	  CONVOCAÇÃO)	  E	  8H00	  (2ª	  CONVOCAÇÃO)	  
EM	  FRENTE	  À	  EMPRESA,	  NO	  NÚCLEO	  BANDEIRANTE	  

NA	  ORDEM	  DO	  DIA:	  1-‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  PROPOSTA	  DE	  ACT	  2012/2013	  DA	  CALL	  	  
2-‐	  DEFLAGRAÇÃO	  DE	  GREVE.	  

	  
CAMPANHA	  SALARIAL	  2012/2013	  DOS	  TRABALHADORES	  DA	  CALL	  

No	  mundo	  do	  trabalho	  nada	  se	  concede,	  tudo	  se	  conquista	  


