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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  

Unieuro, UPIS,  Uniplan,  Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK);- 

Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e outras. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 
trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e seus dependentes 

SAUS Quadra 6, Bloco K, Sobreloja  -  Brasília-DF  -  CEP: 70.070-000  -  Fone: (61) 3321 6674  -  Fax: (61) 33243190  

 

Siga o Sinttel-DF
nas redes sociais  

 
Nº 141 – Brasília, 02 de julho de 2012 –  www.sinttel.org.br  

Assembleia Geral 
 

Convocamos as companheiras e os companheiros da EXPLORA, para Assembleia Geral que 

acontecerá no dia 4 de JULHO, quarta feira, NO AUDITORIODO SINTTEL DF, no SAUS Qd. 06 Bl. “K” Ed. 

Belvedere-sobreloja – Brasília DF, com a 1ª chamada as 12h00 e a 2ª chamada as 13h00, a fim de 

analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) autorização à diretoria deste sindicato para 

assinar Acordo Coletivo de Trabalho; b) autorização para estabelecimento em Acordo Coletivo de taxa 

assistencial para o Sindicato de Classe, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio 

coletivo e firmar acordo nos respectivos autos. c) Análise e deliberação da Proposta de Acordo 

Coletivo de Trabalho 2012/2013 apresentada pela empresa.  

 

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 da EXPLORA, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 4 de 

JULHO, quarta feira, no SAUS Qd. 06 Bl. “K” Ed. Belvedere-sobreloja – Brasília DF, com a 1ª chamada as 12h00 e, na falta de quórum 

mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª chamada as 13h00, a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) 

autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; b) autorização para estabelecimento em Acordo 

Coletivo de taxa assistencial para o Sindicato de Classe, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar 

acordo nos respectivos autos; c) Análise e deliberação da proposta de ACT 2012/2013 apresentada pela empresa. 

 

Brasília, 2 de julho de 2012. 

Brígido Roland Ramos  

Presidente Sinttel-DF  

 

Campanha Salarial 2012/2013 dos trabalhadores da EXPLORE 

 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 

http://www.sinttel.org.br/

