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Assembleia Geral
Convocamos os trabalhadores da Huawei do Brasil
Telecomunicações, Huawei Serviços do Brasil e Huawei
Gestão e Serviços de Telecomunicações do Brasil, para
ASSEMBLEIA GERAL que será realizada na quinta-feira, 23
de novembro, no Auditório do Sinttel-DF, situado no
Setor de Autarquias Sul, Quadra 6, bloco K (Ed.
Belvedere), sobreloja, Brasília-DF, às 12h00 (em 1ª
Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 13h00
(em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados),
conforme edital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Avaliar e deliberar sobre a proposta de Acordo Coletivo de Plano de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) 2017 apresentada pela empresa.
Esse é um momento muito importante para os trabalhadores, pois vamos decidir juntos a
proposta de PLR apresentada pela empresa para o ano de 2017. Sendo assim, nosso apelo é para
que todos compareçam à assembleia geral convocada pelo sindicato.

Venham. Participem!
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 Huawei do Brasil
Telecomunicações, Huawei Serviços do Brasil e Huawei Gestão e Serviços de Telecomunicações do Brasil para
comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na quinta-feira, 23 de novembro, no Auditório do
Sinttel-DF, situado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 6, bloco K (Ed. Belvedere), sobreloja, Brasília-DF, às 12h00 (em
1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 13h00 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim
de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Avaliar e deliberar sobre a proposta de Acordo Coletivo de Plano de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 2017 apresentada pela empresa.
Brasília, 14 de novembro de 2017.
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