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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA 
SEREDE: CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLEIA VIRTUAL DO SINTTEL-RS 
PARA OS TRABALHADORES (AS) DA 

SEREDE PARA ELABORAÇÃO DA 
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

      

       EDITAL DE CONVOCAÇÃO

     O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de 
Mesas Telefônicas no estado do Rio Grande do Sul – SINTTEL/RS, entidade sindical de primeiro 
grau, com sede na rua Washington Luiz, nº 572, em Porto Alegre/RS vem, por seu presidente, 
Gilnei Porto Azambuja, convocar os  empregados da empresa SEREDE S.A., que prestam suas 
atividades na região de Passo Fundo/RS, associados ou não,  para assembleia geral 
extraordinária, que será realizada através  de VIDEOCONFERÊNCIA pela Plataforma Google 
Meet (acesso pelo Link)  no dia  30/03/2021 às https://meet.google.com/pwx-xpmd-anu
17:45 em primeira convocação e às 18:15 em segunda chamada, com qualquer quórum,  a 
m de apreciarem a seguinte ordem do dia: 

a) Deliberar sobre a autorização à diretoria deste sindicato para negociar, assinar o instrumento 
coletivo de trabalho, bem como para formular protesto judicial, instaurar Dissídio Coletivo e rmar 
acordo nos respectivos autos; 

b) Discutir e deliberar sobre a pauta de reivindicações   a ser encaminhada à SEREDE S/A., para 
revisão das cláusulas de conteúdo econômico do Acordo Coletivo de Trabalho em vigor e

c) Deliberar sobre a conveniência de deixar a presente assembleia em aberto.
A  presente assembleia decorre da impossibilidade técnica ocorrida, que obstou   a realização 

da reunião da AGE convocada para dia 19/03/21 às 18h, nesta região.
Por m, registra-se que os votos e as sugestões da presente assembleia serão acrescidos do 

resultado da assembleia realizada em 30/03/21 na reunião de Porto Alegre/RS.

Porto Alegre, 24 de março de 2021.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente
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Reproduz e Divulga

Pelo segundo ano consecutivo muito complicado em 

função da COVID-19, que provocou e agravou uma crise 

nacional e inter-nacional, está chegando nossa data-base 

de abril. Lembrando que o reajuste concedido neste mês 

(mar/21) foi referente a data-base de 2020. Desta forma 

temos que construir a pauta de reinvin-dicações a ser 

enviada para empresa visando a negociação sobre a 

renovação das cláusulas econômicos do acordo coletivo 

vigente.

A m de facilitar a participação e interação dos 

trabalhadores serão realizadas assembleias por região 

através de videocon-ferência é importante car atento ao 

calendário, pois nele consta data, horário, forma de acesso 

para cada região.

As assembleias do SINTTEL-RS estarão acontecendo à 

distância, para reduzir o risco de contaminação pelo 

coronavírus.


