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CHAMADA GERAL! 
Na próxima quarta-feira, 28 de agosto de 2019, na praça entre os blocos A/B (saída 
para o Ministério dos Esportes, no SIG), Brasília-DF, às 10h30 (em 1ª Convocação; 
com 50% + 1 dos empregados) e às 11h30 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de 
empregados), teremos assembleia para aprovação da Pauta de Reivindicações da 
Campanha Salarial 2019/2020.  

 

A pauta a ser aprovada é objeto das contribuições que os trabalhadores enviaram 
ao Sinttel-DF e que será negociada com a TELEBRAS, visando a celebração do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2019/2020. Confira Edital de convocação no verso.  Não há 
espaço para ficarmos inertes! 

CAMPANHA SALARIAL 2019/2020 
A CHAMA PERMANECE ACESA!  

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 TELEBRAS para comparecerem em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019, na 
praça entre os blocos A/B (saída para o Ministério dos Esportes, no SIG), Brasília-DF, às 10h30 
(em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 11h30 (em 2ª Convocação; com 
qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA:  a)  aprovação 
das REIVINDICAÇÕES que irão compor a pauta de discussões com a empresa viando à 
celebração do ACT para o período de 01.11.2019 a 31.10.2020;  b) autorização à diretoria do 
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, 23 de agosto de 2019. 

Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 

 

TELEBRAS: UMA EMPRESA QUE PRECISA DE DEFESA! 

 


