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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP,  UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, 
UNEB, FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade 
ANHANGUERA, 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, CENTRO 
AUTOMOTIVO ARO QUINZE. 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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Assembleia	  Geral	  
A	  2ª	  rodada	  de	  negociações,	  no	  último	  dia	  19	  de	  abril,	  apresenta	  avanços	  significativos	  e	  o	  SINTTEL-‐DF	  CONVOCA	  

TODOS	  os	  trabalhadores	  para	  deliberarem	  a	  respeito	  do	  resultado	  das	  negociações.	  
__________________________________________________________________________________________________________________
	  

Informamos	  aos	  companheiros	  da	  PLANSUL	  PLANEJAMENTO	  que	  prestam	  serviços	  para	  a	  Caixa	  Econômica	  
Federal,	  que	  a	  Empresa	  já	  se	  reuniu	  com	  o	  SINTTEL-‐DF	  e	  após	  a	  2ª	  rodada	  de	  negociações,	  no	  último	  dia	  19	  
de	  abril,	  apresenta	  avanços	  significativos.	  	  

Sendo	  assim,	  convocamos	  as	  companheiras	  e	  os	  companheiros	  da	  
PLANSUL	  PLANEJAMENTO	  para	  Assembleia	  Geral	  que	  acontecerá	  
na	  quinta-‐feira,	  02	  de	  maio	  de	  2013,	  às	  13h00	  (em	  1ª	  convocação),	  
e	   às	   14h00	   (em	   2ª	   convocação),	   em	   frente	   à	   empresa	   no	   Sia	  
Trecho	  ¾	   Lotes	   65/95	   –	   Brasília-‐DF,	   a	   fim	   de	   discutir	   e	   deliberar	  
sobre	  a	  proposta	  de	  ACT	  2013/2014	  apresentada	  pela	  empresa.	  

Insistimos	   na	   presença	   de	   todos	   os	   companheiros,	   pois	   vamos	  
decidir	  nossas	  condições	  de	  trabalho	  e	  salário	  para	  os	  próximos	  12	  
meses.	  Veja	  Edital	  de	  Convocação	  no	  verso.	  

	  “QUEM	  NÃO	  LUTA	  PELOS	  SEUS	  DIREITOS,	  NÃO	  E	  DIGNO	  DELES.”	  -‐	  (Rui	  Barbosa)	  -‐	  O	  trabalhador	  não	  está	  sozinho,	  pois	  
somos	  uma	  organização	  séria	  que	  zela	  pelos	  seus	  direitos.	  Além	  disso,	  é	  impossível	  o	  trabalhador	  conquistar	  melhores	  salários	  e	  
condições	  de	  trabalho	  individualmente.	  Quem	  acha	  que	  pode	  enfrentar	  sozinho	  os	  desafios	  da	  vida	  ou	  acredita	  que	  jamais	  será	  
vítima	  de	  uma	  injustiça	  pode	  estar	  cometendo	  um	  grande	  erro.	  Sindicato	  forte	  é	  a	  garantia	  de	  uma	  categoria	  unida	  e	  mobilizada	  
na	  luta	  por	  melhores	  condições	  de	  trabalho.	  Com	  apenas	  1%	  da	  remuneração,	  além	  de	  fortalecer	  a	  sua	  categoria,	  você	  ainda	  tem	  
a	  sua	  disposição	  um	  departamento	  jurídico,	  informações	  sobre	  os	  direitos	  trabalhistas,	  rede	  de	  convênio	  com	  escolas	  e	  faculdades	  
além	  de	  estadias	  em	  apartamentos	  de	  alto	  nível	  do	  Sinttel-‐DF	  em	  Caldas	  Novas-‐GO.	  UNIDOS	  SOMOS	  FORTES!	  	  

SINDICALIZE	  E	  FORTALEÇA	  O	  SEU	  SINDICATO!	  

Campanha	  Salarial	  2013/2014	  dos	  trabalhadores	  da	  Plansul.	  
No	  mundo	  do	  trabalho	  nada	  se	  concede,	  tudo	  se	  conquista!	  

	  



SINDICATO	  DOS	  TRABALHADORES	  EM	  TELECOMUNICAÇÕES	  DO	  DISTRITO	  FEDERAL	  

	  

	  
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	   Plansul	   Planejamento	   que	   prestam	   serviços	   para	   a	   Caixa	   Econômica	   Federal,	   para	  
comparecerem	  em	  Assembleia	  Geral	  Extraordinária	  a	   ser	   realizada	  na	  quinta-‐feira,	  2	  de	  maio	  de	  2013,	  às	  
13h00	  (em	  1ª	  convocação,	  a	  ser	  realizada	  com	  50%	  +1	  dos	  trabalhadores	  da	  empresa	  presentes)	  e	  às	  14h00	  
(em	  2ª	  convocação,	  com	  qualquer	  número	  de	  trabalhadores	  presentes	  na	  assembleia),	  em	  frente	  à	  empresa	  
no	   SIA	   Trecho	  ¾	   Lotes	   65/95	   –	   Brasília-‐DF,	   a	   fim	   de	   deliberarem	   a	   seguinte	   ordem	   do	   dia:	   a)	   Apreciar	   e	  
deliberar	  sobre	  a	  proposta	  de	  Acordo	  Coletivo	  de	  Trabalho	  2013/2014	  apresentada	  pela	  empresa.	  
	  
Brasília,	  25	  de	  abril	  de	  2013.	  
	  
Brígido	  Roland	  Ramos	  
Presidente	  Sinttel-‐DF	  	  
	  


