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PAUTA APROVADA 
Os trabalhadores da ENGESET, 
reunidos em assembleia geral no dia 20 
de fevereiro, aprovaram a Pauta de 
Reivindicações da categoria para o ACT 
2019/2020. O Sinttel-DF já encaminhou 
correspondência à empresa e espera 
que as negociações se iniciem o mais 
rápido possível, uma vez que a data-
base da categoria é 1º de maio.  

 

PARABÉNS AOS TRABALHADORES 
 

          A categoria decidiu suspender a paralisação das atividades porque, 

graças a pressão dos trabalhadores, a ENGESET agendou uma reunião com o 

Sinttel-DF na próxima terça-feira (26/3), para discutir os problemas com o 

plano de saúde, bem como os descontos abusivos. Dia 27 será realizada nova 

assembleia para avaliar os resultados da reunião e decidir os próximos passos 

do movimento. Veja Edital de Convocação no verso do boletim. 

          Finalmente, reforçamos que participação efetiva dos companheiros na 

Campanha Salarial fortalece o Sinttel-DF nas negociações do ACT. Vamos lutar 

juntos para melhorar as nossas condições de trabalho na empresa.  

ASSEMBLEIA GERAL DIA 27/03 ÀS 8 HORAS. 

JUNTE-SE AOS SEUS COMPANHEIROS. PARTICIPE! 

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


 

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 ENGESET, para 

Assembleia Geral que acontecerá no dia 27 de março, quarta-feira, no 

Setor G Sul Quadra CSG 5, Lote 7, Taguatinga Sul (DF), com a 1ª 

chamada às 07hs, e na falta de quórum mínimo estabelecido pelo 

estatuto social, com a 2ª chamada às 08hs, afim de analisar e decidir 

sobre a seguinte ordem do dia: a) Deliberar as ações dos trabalhadores 

sobre o plano de saúde e descontos abusivos.  

Brasília, 22 de março de 2019. 

Brígido Roland Ramos 

Presidente Sinttel-DF 


