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Assembleia Geral  
 
Convocamos TODOS os trabalhadores das EMPRESAS 
SIGNATÁRIAS DA CONVENÇÃO COLETIVA DA TRABALHO 
(CCT - SINTTEL-DF/SEAC-DF) para ASSEMBLEIA GERAL que 
será realizada na quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, Setor D 
Sul Lote 3, 1º Andar, Pistão Sul – Taguatinga (DF), às 13h (em 1ª 
Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 14h (em 2ª 
Convocação; com qualquer nº de empregados), para deliberarem, 
conforme o Edital de Convocação, a seguinte ordem do dia:   

 
a) Informações sobre o andamento das negociações da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT;  
b) Deliberar sobre os recorrentes atrasos no VA/VR e VT e outros descumprimentos da empresa 
    CERCRED; 
c) Avaliar as providências tomadas pela CERCRED acerca das denúncias e reclamações da categoria; 
d) Deliberar sobre paralisação das atividades na empresa CERCRED; 
e) Assuntos Geais. 
 
 

 
 

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 CERCRED, 
para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na  quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, Setor 
D Sul Lote 3, 1º Andar, Pistão Sul – Taguatinga (DF), às 13h (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 
14h (em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) 
Informações sobre o andamento das negociações da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT; b) Deliberar sobre os 
recorrentes atrasos no  VA/VR e VT e outros descumprimentos da empresa CERCRED; c) Avaliar as providências 
tomadas pela CERCRED acerca das denúncias e reclamações da categoria; d) Deliberar sobre paralisação das 
atividades na empresa CERCRED; e) Assuntos Gerais. 
Brasília, 23 de janeiro de 2023. 
Brígido Roland Ramos - Presidente Sinttel-DF 
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