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ESTÃO NEM AI! 
Insensível, Intransigente e Arrogante. Empresa não negocia, 

impõe e pronto!  

__________________________________________________________ 
Convocamos TODOS os trabalhadores da empresa ENGESET (ALGAR TECH), para 

ASSEMBLEIA GERAL que acontecerá no dia 18 de junho, terça-feira, na sede do 

Sinttel DF, sito a SAUS Qd. 06 – Bl. “K” – Edif. Belvedere - Sobreloja, às 08h, afim de analisarem, 

sugerirem e decidirem sobre a seguinte ordem do dia: 

a) Deliberações a respeito dos rumos a serem tomados 
referentes à Campanha Salarial 2019/2020.   

 

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 empresa ENGESET, para Assembleia Geral que acontecerá no 
dia 18 de junho, terça-feira, na sede do SinttelDF, sito a  SAUS Qd. 06 – Bl. “K” – Edif. Belvedere - 
Sobreloja – Brasilia DF, a 1ª chamada às 07h (realizada SOMENTE com a presença de 50% + 1 do 
total de trabalhadores), e na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª 
chamada às 08h, afim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) Deliberação a respeito 
dos rumos a serem tomados referentes à Campanha Salarial 2019/2020.   
Brasília, 11 de junho de 2019. 
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF  

DENUNCIA GRAVE: A ENGESET está obrigando os trabalhadores a deixarem os veículos na 
sede da empresa na sexta-feira e buscá-los na segunda-feira, sem fornecer as passagens 
para os deslocamentos, empresa/residência e residência/empresa.  Para não faltarem ao 
trabalho, os trabalhadores estão pagando as passagens do próprio bolso.  
 

COMPAREÇA! PARTICIPE! 
Campanha Salarial 2019 dos Trabalhadores da empresa ENGESET 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 

FILIE-SE! 

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

