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ASSEMBLEIA PARA ELEGER DELEGADOS 
16° Plenária Estatutária Estadual da CUT-DF 

Convocamos TODOS os trabalhadores de telecomunicações do DISTRITO FEDERAL, para ASSEMBLEIA GERAL que 
será realizada na terça-feira, 27 de julho de 2021, no AUDITÓRIO DO SINTTEL-DF, no Setor de Autarquias Sul, quadra 
6, bloco K (Ed. Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, às 12h00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 
13h00 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), conforme o Edital de Convocação. 

 
Na assembleia, vamos eleger delegados e delegadas 
que representarão a categoria na 16° Plenária 
Estatutária Estadual da CUT-DF que acontecerá nos 
dias 26, 27 e 28 de agosto de 2021 de forma virtual. 
As inscrições serão realizadas individualmente no 
momento da assembleia. Participe! 
 
Inúmeras assembleias estão sendo realizadas desde o 
começo do mês de julho, para eleger delegados e 
delegadas aptos à Plenária e para formulação de teses 
ao Plano de Lutas da CUT-DF. Vários temas serão 
debatidos, com foco direto na classe trabalhadora.  

 
 

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 de telecomunicações do DISTRITO 
FEDERAL, para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na terça-feira, 27 de julho, no 

AUDITÓRIO DO SINTTEL-DF, no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, bloco K (Ed. Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, às 
12h00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 13h00 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de 
empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) eleger delegados e delegadas que representarão a 
categoria na 16° Plenária Estatutária Estadual da CUT-DF. 

 

Brasília, 26 de julho de 2021.  
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 

CONTAMOS COM TODOS VOCÊS, TRABALHADORES!!! 

 

O SINTTEL-DF ALERTA! O uso correto da máscara, higienização das mãos e distanciamento social 
pode livrar você e sua família da Covid-19. CONSCIENTIZE-SE! VACINA JÁ PARA TODOS! 
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