
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, 

UNEB, FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, NT-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: SIM Odontologia Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, 

TUDÓTICA, Centro Automotivo Aro 15. 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  
hoje 

                       

Lembramos às companheiras e aos companheiros que os trabalhadores 
da Oi estão convocados para assembleia geral, hoje, 9 de junho, às 13h30  
(em 1ª convocação) e às 14h30 (2ª convocação), em frente a sede da Oi 
no Setor Comercial Sul, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Informes sobre as reuniões acontecidas com a empresa. Assuntos: 
precarização do Plano de Saúde e pendências ainda não resolvidas do ACT 
2013/2014; b) Deliberação sobre deflagração de Greve.  

Reforçamos essa convocação aos trabalhadores, uma vez que vamos 
discutir sobre assuntos da máxima importância. A Oi convocou uma 
reunião com os trabalhadores que vão participar da copa para o mesmo 
horário da assembleia. Esperamos que seja uma coincidência de agenda e 
não uma atitude desrespeitosa e deselegante, que pode até ser 
considerada como uma prática anti-sindical. 

Não precisamos nem dizer, que o principal compromisso do trabalhador 
é com a sua assembleia, onde vamos esclarecer os assuntos, debater sobre 
e eles e tomar uma decisão. Sendo assim, não deixe de participar. Vamos 
discutir e deliberar sobre assuntos do nosso maior interesse. 
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