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Assembleia Geral  
Convocamos TODOS os trabalhadores da TEL TELECOM, para 

ASSEMBLEIA GERAL que será realizada na quinta-feira, 24 de fevereiro, em 
frente à sede da empresa localizada na ADE Conjunto 25, Lote 03, ADE - 
Águas Claras-DF CEP: 71990-540 - Brasília/DF, às 7h00 (em 1ª Convocação; 
com 50% + 1 dos empregados) e às 8h00 (em 2ª Convocação; com qualquer 
nº de empregados), conforme o Edital de Convocação.   

            
           a) Aprovação da Pauta de Reivindicações para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) para o período de 01.04.2022 a 31.03.2023; 
           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; 
           d) Assuntos Gerais. 
                       Na assembleia, vamos aprovar a Pauta de Reivindicações dos trabalhadores do 
Distrito Federal – que se somará às pautas dos demais Estados – formando a PAUTA 
NACIONAL DE REIVINDICAÇÕES 2022, que será negociada junto à empresa para a celebração 
do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023. Participe! Esta é a hora dos trabalhadores 
apresentarem suas sugestões. 
 

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 TEL TELECOM, para comparecerem em Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada na quinta-feira, 24 de fevereiro, em frente à sede da empresa localizada na ADE Conjunto 
25, Lote 03, ADE - Águas Claras-DF CEP: 71990-540 - Brasília/DF, às 7h00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) 
e às 8h00 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Aprovação 
da Pauta de Reivindicações para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para o período de 01.04.2022 a 31.03.2023; 
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; d) Assuntos Gerais. 
Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 

 

Na Assembleia Geral serão adotadas as medidas de prevenção da OMS/MS/GDF 
para evitar o contágio pela Covid-19.  Será OBRIGATÓRIO o uso da máscara, 
higienização das mãos e o distanciamento social. CONSCIENTIZE-SE!!! 

Campanha Salarial 2022/2023 dos 
Trabalhadores da TEL TELECOM 
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