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Campanha Salarial 
CHEGOU A HORA DE MONTAR A NOSSA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES NA BS 

 
Atenção trabalhadores da BS 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS! 
 Nossa data-base está chegando (1˚ de 
abril) e estamos iniciando a nossa 
Campanha Salarial 2020. É hora de 
começar a montar nossa pauta de 

reivindicações para as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho – 
ACT 2020/2021, que é o maior instrumento de defesa dos direitos do 
trabalhador.  O ACT é importante, pois define claramente as relações 
entre a empresa e seus empregados, assim como os direitos e 
benefícios dos trabalhadores. Sendo assim, a participação de todos é 
essencial para defender e ampliar nossas conquistas. 
        Convocamos os trabalhadores da BS a fazerem suas sugestões 
para a elaboração da pauta de reivindicações que será entregue à 
empresa e servirá como ponto de partida para as negociações do ACT.    
        Vale sempre lembrar que a conquista de melhores salários e 
benefícios depende da participação das companheiras e dos 
companheiros na Campanha Salarial. Quanto maior a participação, 
maior é a nossa força! Os companheiros trabalhadores da BS poderão 
enviar suas sugestões de pauta para nosso site www.sinttel.org.br ou 
para o e-mail: sinttel-df@sinttel.org.br, até o dia 13/03, (sexta-feira). 

Convocação da Assembleia Geral no verso 
CAMPANHA SALARIAL 2020 DOS TRABALHADORES 

DA BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS 
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Assembleia Geral 
Convocamos todos os trabalhadores da empresa BS TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS LTDA, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 17 de 
março de 2020, terça-feira, simultaneamente, nos seguintes locais e 
horários: no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) Trecho 03/04 Lote 
65/95 – Brasília/DF e em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal 
na CRS 505 Sul - Asa Sul - Brasília/DF, com a 1ª chamada às 13:00 
(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 14:00, a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do 
dia:  
a) Aprovação da Pauta de Reivindicações para a celebração do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) para o período de 01.04.2020 a 31.03.2021;  
b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar o Acordo Coletivo de 
Trabalho;  
c) autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial, instaurar 
Dissídio Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos. 
 

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 BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, para Assembleia 
Geral que acontecerá no dia 17 de março de 2020, terça-feira, simultaneamente, nos 
seguintes locais e horários: no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) Trecho 
03/04 Lote 65/95 – Brasília/DF e em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal 
na CRS 505 Sul - Asa Sul - Brasília/DF, com a 1ª chamada às 13:00 (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 14:00, a fim de analisar 
e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação da Pauta de Reivindicações para 
a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para o período de 01.04.2020 a 
31.03.2021; b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar o Acordo Coletivo de 
Trabalho; c) autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial, instaurar 
Dissídio Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos. 
Brasília, 06 de março de 2020. 
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 


