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Assembleia Geral. 
 

 

Convocamos TODOS os trabalhadores da TELEFONICA/VIVO para a 

ASSEMBLEIA Geral que acontecerá no dia 22 de setembro, próxima quinta-

feira, para deliberarmos a respeito dos Rumos da Campanha Salarial 2016 e 

Temas Gerais, em um dos seguintes locais e horários: 

 SIA Trecho 03, Lotes 1565/1595 (em frente à sede da antiga GVT), às 

08:30hs para os trabalhadores de CAMPO/Atendimento do grupo 

Telefônica/VIVO; 

 Auditório da Associação Comercial (ACDF), localizado no 1º andar do 

Edifício Palácio do Comércio, Quadra 02, no Setor Comercial Sul (SCS), às 

13hs30min, para os trabalhadores Administrativos/Lojas do grupo 

Telefônica/VIVO. 

Lembrando sempre que os votos das duas chamadas serão somados para 

quaisquer tipos de deliberações, então.... Venha! Participe! Nossa Campanha 

Salarial fica mais forte com a sua presença. 
 

 

 

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 da TELEFONICA, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 22 
de setembro, quinta-feira, em frente à sede da antiga GVT, localizada no SIA Trecho 03, Lotes 
1565/1595, com 1ª chamada as 07hs30min e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto 
social, com a 2ª chamada as 08hs30min, e no Auditório da Associação Comercial (ACDF), no 1º andar 
do Edifício Palácio do Comércio, Quadra 02, no Setor Comercial Sul, com a 1ª chamada as 12hs30min 
e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª chamada as 13hs30min, a 
fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) Rumos da Campanha Salarial 2016; b) 
Temas Gerais. 
 

Brasília, 20 de setembro de 2016. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
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