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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 
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Assembleia	  Geral	  
	  	  	  	  	  	  	  Convocamos	   os	   companheiros	   da	   CELI	   BAUMAM–IST	   ME	   para	   assembleia	   geral	   que	  
acontecerá	  nesta	  quinta-‐feira,	  13	  de	  setembro,	  às	  8h00	  (em	  1ª	  convocação)	  e	  às	  9h00	  (em	  2ª	  
convocação),	   no	   Auditório	   do	   Sinttel-‐DF,	   Setor	   de	   Autarquia	   Sul	   (SAUS),	   Quadra	   6,	   Bloco	   K,	  	  
Edifício	  Belvedere	  Sobreloja	  –	  Brasília-‐DF,	  a	  fim	  de	  analisar	  a	  seguinte	  ordem	  do	  dia:	  

a)	  Analisar	  a	  proposta	  de	  Acordo	  Coletivo	  de	  Trabalho	  2012/2013	  apresentada	  pela	  empresa;	  

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.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Os	  companheiros	  da	  IST	  sabem	  da	  importância	  deste	  primeiro	  Acordo	  Coletivo	  de	  Trabalho	  
com	  a	  empresa,	  pois	  ele	  é	  o	  instrumento	  legal	  que	  dá	  mais	  segurança	  a	  todos.	  Vamos	  definir	  as	  
condições	  de	   trabalho	  e	   salário	  para	  os	  próximos	  doze	  meses.	  Compareça	  à	   assembleia!	  Veja	  
edital.	  	  

Campanha	  Salarial	  2012/2013	  dos	  trabalhadores	  da	  IST	  
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	  CELI	  BAUMAM–IST	  ME,	  para	  comparecerem	  em	  Assembleia	  Geral	  Extraordinária,	  a	  ser	  realizada	  nesta	  
quinta-‐feira,	  13	  de	  setembro	  de	  2012,	  às	  08h00	  em	  1ª	  convocação	  e,	  na	  falta	  de	  quórum	  mínimo	  estabelecido	  pelo	  estatuto	  social,	  às	  09h00,	  em	  2ª	  
convocação,	   no	  Auditório	  do	   Sinttel-‐DF,	   Setor	  de	  Autarquia	   Sul	   (SAUS),	  Quadra	  6,	  Bloco	  K,	   Edifício	  Belvedere	   Sobreloja	   –	  Brasília-‐DF,	   a	   fim	  de	  
deliberarem	   a	   seguinte	   ordem	   do	   dia:	   a)	   apreciar	   e	   deliberar	   sobre	   a	   proposta	   de	   Acordo	   Coletivo	   de	   Trabalho	   2012/2013	   apresentada	   pela	  
empresa;	  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,	  12	  de	  setembro	  de	  2012.	  

Brígido	  Roland	  Ramos	  -‐	  Presidente	  Sinttel-‐DF	  


