
           

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 
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Assembleia Geral 
Correção do Boletim 144, publicado em 5/7/2012 - Novo local e horário da assembleia. 

 

               Atendendo a solicitação dos trabalhadores da EXPLORA, a Assembleia Geral da próxima 

quarta-feira, 11 de julho, será realizada em frente à sede da empresa, no SIA/SUL TRECHO 6, 

LOTES 5/15 BLOCO “A”, às 07:00h (em 1ª primeira chamada) e às 08:00h em (segunda chamada).  

             O sindicato ressalta, mais uma vez, que nesta assembleia os trabalhadores vão decidir 

sobre indicativo de paralisação das atividades, por isso a participação de todos é muito 

importante.  Neste movimento, não podemos transferir a nossa responsabilidade para o outro 

colega, pois uma campanha salarial vitoriosa depende da união de todos os companheiros. 

             Na realidade, os trabalhadores estão sendo forçados a uma paralisação, devido à 

proposta de Acordo abaixo do esperado que a empresa apresentou. Ninguém faz greve porque 

gosta. Mas a empresa ainda tem tempo para refazer suas contas e apresentar uma proposta justa à 

categoria para evitar a paralisação. Veja edital de convocação. 

Assembleia Geral quarta-feira, 11 de julho, em frente à sede da empresa, no 

SIA/SUL TRECHO 6, LOTES 5/15 BLOCO “A”, com 1ª primeira chamada às 07h e 

segunda chamada às 08h. Compareça! 
 

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 11 de JULHO, quarta-feira, 

em frente à sede da empresa, no SIA/SUL TRECHO 6, LOTES 5/15 BLOCO “A” – Brasília DF, com a 1ª chamada as 07h00 e, na falta de quórum 

mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª chamada as 08h00, a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) Analisar e 

deliberar sobre a proposta de ACT 2012/2013 apresentada pela empresa; b) decidir greve. 

 

Brasília, 9 de julho de 2012. 

Brígido Roland Ramos  

Presidente Sinttel-DF  

Campanha Salarial 2012/2013 dos trabalhadores da EXPLORA 
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