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OI – PLACAR 2020   

 

 

 ASSEMBLEIA GERAL 
SINTTEL-DF convoca trabalhadores da OI para deliberarem a respeito do 

PLACAR 2020. 
 

Convocamos todos os trabalhadores da OI, para ASSEMBLEIA Geral que será realizada 

virtualmente através de LIVE pelo Facebook no dia 29 de junho, segunda-feira, no Auditório do 
SINTTEL-DF, no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, bloco K (Ed. Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, 
às 13h (pontualmente), a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: Deliberação 

referente à Proposta do Placar 2020 apresentada pela empresa.  

 

*  A deliberação referente à proposta será por Aclamação, com manifestações e registros no Chat 

da referida assembleia.  

 

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 OI S.A., para Assembleia Geral que acontecerá no dia 29 de junho, segunda-feira, através de LIVE pelo 

Facebook, no Auditório do Sinttel-DF, situado no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, Bloco K, (Ed. Belvedere), 

Sobreloja, Brasilia-DF, com a 1ª chamada as 12h00 e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, 

com  a 2ª chamada as 13h00, a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação da realização 

da assembleia Virtual, suprindo a omissão estatutária quanto às condições de convocação e realização de Assembleia 

em Estado de Calamidade Pública; b) Deliberação referente à proposta do Placar 2020 apresentada pela empresa; c)   

Autorização à diretoria deste sindicato para assinar o Acordo de Placar 2020; d) A deliberação será por aclamação, 

com manifestação e registros dos votos contrários no Chat da referida Assembleia. 

Brasília, 26 de junho de 2020 

Brígido Roland Ramos  

Presidente 
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No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 
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