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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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Assembleia	  Geral	  
Convocamos	  todos	  os	  trabalhadores	  da	  ALCATEL	  para	  Assembleia	  Geral	  

que	  acontecerá	  na	  próxima	  quarta-‐feira,	  29	  de	  agosto	  de	  2012,	  em	  frente	  a	  
sede	  da	  Oi	  no	  setor	  Comercial	  Sul,	  às	  13:00h,	  em	  1ª	  convocação	  e,	  na	  falta	  de	  
quorum	   mínimo	   estabelecido	   pelo	   estatuto	   social,	   às	   14:00h,	   em	   2ª	  
convocação.	  Na	  ordem	  do	  dia,	  a	  avaliação	  e	  deliberação	  sobre	  a	  proposta	  de	  
Acordo	  Coletivo	  de	  Trabalho	  2012/2013	  da	  ALCATEL.	  No	  caso	  da	  empresa	  
não	   apresentar	   uma	   proposta,	   vamos	   deliberar	   quais	   serão	   os	   rumos	   da	  
campanha	  salarial.	  

De	  fato,	  representantes	  da	  empresa	  estiveram	  no	  Sindicato,	  na	  semana	  
passada,	  quando	  nos	  garantiram	  que	  a	  ALCATEL	  apresentaria	  uma	  proposta	  
de	  ACT	  antes	  da	  realização	  da	  assembleia.	  	  Esperamos	  que	  isso	  realmente	  
aconteça,	  a	  fim	  de	  que	  possamos	  evitar	  o	  aumento	  das	  tensões	  trabalhistas	  na	  
empresa	  e	  a	  criação	  de	  conflitos	  desnecessários.	  Insistimos	  na	  presença	  de	  
todos,	  pois	  vamos	  decidir	  as	  condições	  de	  trabalho	  nos	  próximos	  doze	  meses.	  	  
	  
	  

Campanha	  Salarial	  2012/2013	  dos	  
trabalhadores	  da	  Alcatel	  

No	  mundo	  do	  trabalho	  nada	  se	  concede,	  tudo	  se	  conquista	  


