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Assembleia Geral 
Convocação dos trabalhadores da empresa AMPLIMASTER 

para ASSEMBLEIA GERAL que acontecerá no dia 26 de 

novembro de 2020, na quinta-feira, às 08:00 (em 1ª 

Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 09:00 (em 

2ª Convocação, com qualquer nº de empregados). A 

assembleia será realizada virtualmente através de LIVE pelo Facebook no auditório do SINTTEL-DF, 

situado no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, bloco K (Ed. Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, a fim de 

apreciarem a seguinte ordem do dia: 

a) Aprovar a realização da assembleia Virtual suprindo a omissão estatutária quanto às condições de 

convocação e realização de Assembleia em Estado de Calamidade Pública; 

b) Debater a Pauta de negociação coletiva que será apresentada para a empresa AMPLIMASTER, com 

vistas à Renovação das cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021; 

c) Deliberação: A deliberação será por aclamação da Proposta de Pauta com manifestação e registros 

dos votos contrários no Chat da referida Assembleia. 

                   ACESSE e PARTICIPE: https://www.facebook.com/sintteldf  

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 AMPLIMASTER para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser 

realizada na quinta-feira, 26 de novembro de 2020, através de LIVE pelo Facebook no auditório do Sinttel-DF, situado no Setor de 

Autarquias Sul, quadra 6, bloco K (Ed. Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, às 08:00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e 

às 09:00 (em 2ª Convocação, com qualquer nº de empregados), a fim de apreciarem a seguinte ordem do dia: a) Aprovar a realização da 

assembleia Virtual suprindo a omissão estatutária quanto às condições de convocação e realização de Assembleia em Estado de 

Calamidade Pública; b) Debater a Pauta de negociação coletiva que será apresentada para a empresa AMPLIMASTER, com vistas à 

Renovação das cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021; c) Deliberação: A deliberação será por aclamação da Proposta de 

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

Brasília, 25 de novembro de 2020 

Brígido Roland Ramos - Presidente 

SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DA OMS/MS/GDF PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES E CONTÁGIO COM O 

CORONAVÍRUS (COVID-19), A ASSEMBLEIA SERÁ TRANSMITIDA AO VIVO PELO FACEBOOK. 

Campanha Salarial 2020/2021 dos Trabalhadores da AMPLIMASTER 
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