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TELLUS: 

CAMPANHA SALARIAL 2019. 
Chegou o momento de consolidar nossa Pauta de Reivindicações. 

 

 

Nossa data-base (AGOSTO) se aproxima e com ela tem início nossa Campanha Salarial 2019.  É hora 

de começar a montar nossa Pauta de Reivindicações (cláusulas econômicas) para as negociações acerca 

do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020, que é o maior instrumento de defesa do trabalhador.  

 

Desta feita, o SINTTEL-DF pede aos companheiros da TELLUS que participem da montagem da 

nossa Pauta enviando suas sugestões por intermédio do site www.sinttel.org.br 

( ir em: menu, associados/sugestões de pauta )   até o dia 17 de junho, quando estaremos consolidando 

nossas Reivindicações para apreciação em Assembleia. Lembrando que a Pauta de Reivindicações 

servirá como ponto de partida para as negociações do ACT 2019. 
 

 

ASSEMBLEIA GERAL. 
SINTTEL-DF convoca trabalhadores da TELLUS para deliberarem a respeito 

da Pauta de Reivindicações 2019. 
 

 

Convocamos TODOS os trabalhadores da TELLUS, para ASSEMBLEIA Geral que acontecerá no 

dia 18 de junho, terça, no Auditório da Associação Comercial (ACDF), no 1º 

andar do Edifício Palácio do Comércio, no Setor Comercial Sul (SCS), às 13hs30min 
(pontualmente), a fim de analisar, sugerir e decidir sobre a seguinte ordem do dia: 

a) aprovação da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES com vistas à celebração do ACT para o 

período de 01.08.2019 a 31.07.2020;  

b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; 

c) autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar 

acordo nos respectivos autos.  

Participe! De a sua sugestão e ajude a consolidar nossa Pauta. A participação de todos é fundamental 

para que tenhamos êxito em nossa Campanha Salarial. 

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 empregados da empresa TELLUS S.A., para Assembleia Geral que acontecerá no dia 18 de 
junho, terça-feira, no Auditório da Associação Comercial (ACDF), no Edifício Palácio do Comércio no Setor 
Comercial Sul (SCS), 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) aprovação da pauta de reivindicações para o período de 01.08.2019 a 31.07.2020; b) autorização à 
diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; c) autorização para o SINTTEL-DF 
formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar acordo nos respectivos autos. 
 

Brasília, 12 de junho de 2019. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campanha Salarial 2019 dos trabalhadores 
da empresa TELLUS. 

 
 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 
 


