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Campanha Salarial 2016 
        Sinttel-DF convoca os trabalhadores 

da empresa TEL Telemática a 
enviarem suas sugestões para a elaboração 

da Pauta de Reivindicações 2016. 
 

Nossa data-base, 1º de MAIO, se aproxima e 

com ela tem início nossa Campanha Salarial 

2016.  É hora de começar a montar nossa Pauta 

de Reivindicações para as negociações acerca do Acordo Coletivo de Trabalho 

2016/2017, que é o maior instrumento de defesa do trabalhador.  

 

O ACT é importante, pois define claramente as relações entre as empresas e seus 

empregados, além dos direitos, salários e benefícios dos trabalhadores. Sendo assim, a 

participação de todos é essencial para que possamos defender e ampliar nossas 

conquistas.  
 

Desta feita, conclamamos aos companheiros da empresa TEL, prestadores de 

serviço da ANVISA, a enviarem suas sugestões com vistas à montagem da Pauta de 

Reivindicações, que servirá como ponto de partida para as negociações do ACT. 
 

 As sugestões de pauta poderão ser enviadas por intermédio do nosso 

site www.sinttel.org.br até o dia 21 de março, quando 

estaremos consolidando nossas reivindicações para apreciação em Assembleia. 
Fiquem atentos aos próximos informativos. 

 

Campanha Salarial 2016 dos trabalhadores da 
 TEL Telemática. 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

http://www.sinttel.org.br/
http://www.sinttel.org.br/


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – 
SINTTEL/DF 
 

ENQUETE JUNTO AOS TRABALHADORES DA  

TEL TELEMÁTICA 
 

Para facilitar a relação entre sindicato e trabalhadores, além das Sugestões 

para a composição da Pauta de Reivindicações, queremos que todos 

respondam também a enquete abaixo. Favor preencher e colocar na urna 

que o Sinttel-DF vai disponibilizar na empresa 

 

1-  Queremos que os trabalhadores ‘’opinem’’ sobre a melhor forma de 

comunicação do sindicato para com vocês (se através de boletins, e-

mail ou outros . . .); 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2-  Queremos também a opinião de todos com relação ao melhor  

horário para a realização das assembleias, de modo a possibilitar a 

participação do maior número de trabalhadores; 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3-   Solicitamos também informarem qual é o melhor local para a 

realização das assembleias, se no ‘’estacionamento em frente à portaria 

da empresa’’ ou então no ‘’auditório do sindicato’’. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

A fim de garantir a privacidade dos trabalhadores, informamos que 

‘’de maneira nenhuma realizaremos assembleia dentro do pátio 

ou em qualquer outro ambiente da empresa’’. 


