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Assembleia Geral 
Nossas reivindicações são justas  

O Sinttel-DF convoca todos os trabalhadores da METACOM 
prestadores de serviços da VIVO, para a Assembleia Geral na 
próxima quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, às 7h (em primeira 
chamada) e às 8:00 (em segunda chamada). 
 
É fundamental a presença de todos os empregados, pois na 
assembleia o Sinttel-DF irá levar ao conhecimento da categoria a 
proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 apresentada 
pela empresa na reunião realizada no dia 19/01/2021.   
 

Chegou o momento de os trabalhadores tomarem a decisão se APROVAM ou REJEITAM a proposta da 
METACOM, bem como os próximos passos da nossa Campanha Salarial. Mas essa decisão democrática 
e soberana será da categoria.  COMPAREÇAM! 

IMPORTANTE! Para a realização da Assembleia Geral serão obedecidas todas as normas da 
OMS/MS/GDF de prevenção à COVID-19. 

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 METACOM 
para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária na quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, às 7:00 (1ª 
Convocação, com 50% mais 1 dos empregados) e, às 08:00 (2ª Convocação, com qualquer número de empregados), 
no SCIA Quadra 14, Conjunto 4, Lote 10 – Zona Industrial – Guará/DF, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: 
a) Apreciação e Deliberação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 apresentada pela empresa; b) 
Autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; c) Autorização para o SINTTEL-DF 
formular protesto judicial, instaurar Dissídio Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos; d) Deliberação sobre 
Greve Geral; e) Eleição de representante sindical na METACOM; f) Assuntos Gerais. 
Brasília, 26 de janeiro de 2021.  
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 

 

EXIGIMOS RESPEITO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO! 
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