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É AMANHÃ! 
PELO TRABALHADOR! 

PARA O TRABALHADOR!  
 

 

O SINTTEL-DF conclama TODOS os trabalhadores, INDEPENDENTE 

DO TURNO, a estarem na porta da B.B. Tecnologia, na 508 Norte, a partir das 

08hs, participando do MOVIMENTO GREVISTA que luta por reconhecimento, 

valorização e melhores condições de trabalho nas empresas AC Serviços e BS 

Service.  

O SINTTEL-DF informa, ainda, que estará realizando nova assembleia 

durante o decorrer do dia para deliberação de novas ações, estratégias e assuntos 

gerais pertinentes a Campanha Salarial 2017.  
 

VENHA! PARTICIPE! É O MOMENTO DE SE SOLIDARIZAR! 
 

 

ASSEMBLEIA GERAL. 
 

        O SINTTEL-DF convoca TODOS 

os trabalhadores das empresas AC 

Serviços e BS Service, prestadores de 

serviço da B.B. Tecnologia, para 

Assembleia Geral que acontecerá no dia 

18 de abril, terça-feira, no Hall de Entrada 

do Edifício Espaço 508 Corporate, 

localizado na SEPN 508 – Asa Norte, às 

13:30 hs, a fim de deliberar a seguinte 

ordem do dia: a) o movimento grevista; b) 

ações, estratégias e assuntos gerais 

relativos a Campanha Salarial 2017.  
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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 das empresas AC SERVIÇOS e BS SERVICE, para 
Assembleia Geral que acontecerá no dia 18 de abril, terça feira, no Hall de Entrada do 
Edifício “Espaço 508 Corporate”, localizado na SEPN 508 – Asa Norte, com a 1ª 
chamada as 12:30 hs e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, 
com  a 2ª chamada as 13:30 hs, a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do 
dia: a) movimento grevista; b) ações, estratégias e assuntos gerais relativos a 
Campanha Salarial 2017. 
 
Brasília, 17 de abril de 2017. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
 
 

 

 


