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ASSEMBLEIA GERAL 

Vamos discutir sobre nossa pauta de reivindicações no GIRAFFAS.   
Convocamos todos os teleatendentes do GIRAFFAS 
para participarem da ASSEMBLEIA GERAL que 
acontecerá no dia 14 de dezembro (quarta-feira), a 
partir das 13:00hs na CNB 03, LOTES 5/6, 
EDIFÍCIO AVENIDA SHOPPING, COBERTUTA, 
TAGUATINGA NORTE, para apreciar e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 
a) aprovação da pauta de reivindicações para o 
período de 01.01.2017 a 31.12.2017; 
b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho;  
c) autorização para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar acordo 
nos respectivos autos.  
É bom lembrar que o sucesso da nossa Campanha Salarial depende da participação efetiva 
de cada teleatendente, por isso a luta por melhores condições de trabalho na empresa é 
uma tarefa de todos.  
Insistimos na participação de todos, pois essa participação é fundamental 
para que tenhamos êxito em nossa Campanha Salarial. 
Participe da Assembleia! Dê a sua sugestão e ajude a consolidar nossa Pauta. 
Veja abaixo o Edital de Convocação e acompanhe no verso um resumo da 
nossa Pauta de reivindicações. 

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 do GIRAFFAS, para comparecerem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada na quarta-feira, 14 de dezembro de 2016, às 12:30hs em 1ª convocação e, na falta de 
quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, às 13h00, em 2ª convocação, na CNB 03, LOTES 5/6, EDIFÍCIO AVENIDA 
SHOPPING, COBERTURA, TAGUATINGA NORTE,  BRASÍLIA/DF, a fim de apreciarem/deliberarem a seguinte ordem do 
dia: 
 a) aprovação da pauta de reivindicações para o período de 01.01.2017 a 31.12.2017; 
 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, 05 de dezembro de 2016. 
Brígido Roland Ramos - Presidente Sinttel-DF 
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Pré Pauta de reivindicações do GIRAFFAS ACT 2017 
► Reajuste salarial para todos os teleatendentes de 6 horas: R$ 1.300,00; 
► Reajuste salarial para supervisores: R$ 2.300,00;  
► Reajuste salarial para os demais funcionários INPC + 5% de ganho real; 
► Reajuste do ticket alimentação/refeição para carga horária de 6 horas R$26,00 e 4 
horas R$24,00; 
► Reajuste do auxílio creche no valor de R$ 250,00, para filhos até 6 anos para todos os 
funcionários;   
► Plano de saúde para dependentes sem coparticipação dos funcionários; 
► Extensão do pagamento de ticket alimentação/refeição para todos os funcionários nas 
férias; 
► Não desconto de vale transporte e ticket alimentação/refeição nos dias em que o 
funcionário estiver de licença médica;  
► Negociar a vinda dos funcionários da área administrativa para o ACT; 
► Manutenção das demais cláusulas do ACT 2016. 

 
 

Participem! 
Campanha Salarial 2017 dos teleatendentes do GIRAFFAS.  
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 
 


