
 

ATENÇÃO CONVÊNIOS 
O SINTTEL-DF tem os seguintes convênios: UNIP, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, 
UNEB, FACIBRA (UNESBA), FAMATEC, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHAGUERA, 
Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, FISK (Asa Norte) Colégio e Faculdade JK, Colégio Integrado 
POLIVALENTE, CEBAN, 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 telecomunicações, Call centers, tele 
atendimento, sindicalizados e seus dependentes. 
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Campanha Salarial 
Alcatel 

                    Convocamos as companheiras e os companheiros da Alcatel para Assembleia Geral na quarta-
feira, 18 de julho, às 13h00 (em 1ª convocação) e às 14h00 (em 2ª convocação), em frente ao Edifício Oi, 
Quadra 02 Bloco “E”, Setor Comercial Sul (SCS) – BRASÍLIA/DF, para apreciar a seguinte ordem do dia:  

a) aprovação da pauta de reivindicações para o período de 01.09.2012 a 31.08.2013; 

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

c) 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.   

                     Esse é o momento certo de fazer sugestões para melhorar o salário e as condições de trabalho na 
empresa. Porém, não podemos esquecer que uma pauta bem elaborada deve constar as reivindicações dos 
trabalhadores e isso se faz com participação. Quando o companheiro não dá importância à assembleia e não 
participa, a empresa vai achar que está tudo bem.  

                    Responda às convocações de seu sindicato. Compareça a assembleia e dê sua contribuição na 
campanha salarial deste ano. Abaixo, Edital de Convocação. 

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 Alcatel, para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinaria, a ser realizada nesta quarta-feira, 18 de 
julho de 2012, às 13h00 em 1ª convocação e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, às 14h00, em 2ª convocação, em frente 
ao Edifício Oi, Quadra 02 Bloco "E", Setor Comercial Sul (SCS) - BRASÍLIA/DF, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) aprovação da pauta 
de reivindicações para o período de 01.09.2012 a 31.08.2013; b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; 
c) 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. 

Brasília, 16 de julho de 2012. 

Brígido Roland Ramos - Presidente Sinttel-DF 
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