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ASSEMBLEIA
GERAL VIRTUAL
SINTTEL-DF convoca todos os trabalhadores das empresas Huawei do Brasil Telecomunicações, Huawei
Serviços do Brasil e Huawei Gestão e Serviços de Telecomunicações do Brasil, para Assembleia Geral Virtual
que acontecerá no dia 4 de março de 2022, sexta-feira, via videoconferência pela plataforma Goto Meeting
através do link de acesso https://meet.goto.com/616685509 , às 13h (em primeira chamada) e, na falta do quórum
mínimo, às 14h (em segunda chamada), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) a) A assembleia será virtual, de acordo com o Art. 18 § 1º do Estatuto Social, quanto às condições de
convocação e realização de Assembleia em Estado de Calamidade Pública, em atendimento às recomendações da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e Decretos do Governo do Distrito Federal, visando evitar aglomerações devido
ao perigo de contágio pelo Coronavírus – COVID-19;
b) 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;
c) Autorização à diretoria deste sindicato para assinar o Acordo Coletivo de Trabalho;
d) Autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial, instaurar Dissídio Coletivo e firmar acordo nos
respectivos autos;
e) Assuntos Gerais.

PARTICIPEM!
Segue o LINK de ACESSO à Assembleia Geral Virtual dos trabalhadores da Empresa HUAWEI.
Ingresse pelo seu computador, tablet ou smartphone.
https://meet.goto.com/616685509
Código de acesso: 616685509
Obtenha o aplicativo agora e fique preparado para sua primeira reunião:

Get Chrome: https://www.google.com/chrome/browser
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 das empresas Huawei do Brasil Telecomunicações, Huawei Serviços do Brasil e Huawei
Gestão e Serviços de Telecomunicações do Brasil, para Assembleia Geral Virtual que acontecerá no dia 4 de março de 2022, sexta-feira, via
videoconferência pela plataforma Goto Meeting através do link de acesso https://meet.goto.com/616685509, a partir da sede Sinttel-DF, situado
no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, Bloco K, (Ed. Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, com a 1ª chamada as 13:00 horas e, na falta de quórum
mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª chamada as 14:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) A assembleia
será virtual, de acordo com o Art. 18 § 1º do Estatuto Social, quanto às condições de convocação e realização de Assembleia em Estado de
Calamidade Pública, em atendimento às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Decretos do Governo do Distrito F ederal,
visando evitar aglomerações devido ao perigo de contágio pelo Coronavírus – COVID-19; b) 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; c) Autorização à diretoria deste sindicato para
assinar o Acordo Coletivo de Trabalho; d) Autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial, instaurar Dissídio Coletivo e firmar acordo
nos respectivos autos; e) Assuntos Gerais.
Brasília, 22 de fevereiro de 2022.
Brígido Roland Ramos - Presidente do SINTTEL-DF

Campanha Salarial 2022/2023 dos Trabalhadores da HUAWEI

