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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

TODAS E TODOS À ASSEMBLEIA
DO TAMANHO DA LUTA, SERÁ O TAMANHO DA CONQUISTA 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DO 
SINDICATO PARA DELIBERAR SOBRE A 
PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE 

TRABALHO DOS EMPREGADOS DA CETP

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES ME-
SAS 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 CETP, associados ou não, para Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 26/10/2017, na Av. 
A.J. Renner, 391 em frente a sede da Empresa, ás 07h30min primeira chamada e 08h em segunda chamada, a fim de deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia*:

– Análise e deliberação sobre o aditivo do ACT relativo aos anos 2016/2018;
– Análise e deliberação sobre a paralisação coletiva dos trabalhos (greve) e
– Análise e deliberação sobre outras formas de mobilização.

Porto Alegre, 20 de outubro de 2017.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente

ASSEMBLEIA 
GERAL 

EXTRAORDINÁRIA

DATA: 
26/10/2017
LOCAL: 

Av. A.J. Renner, 391  
em frente a sede da 

Empresa
HORÁRIO: 

7h 30min primeira 
chamada e 8h em 
segunda chamada

Após rejeitada a última proposta de acordo coletivo em assembleia na frente 
do portão da Empresa, voltamos a negociar com a direção da CETP, uma nova 
proposta de renovação do acordo coletivo de trabalho, que ela completou na última 
sexta-feira.

A empresa de forma unilateral, mesmo antes e fechar o acordo coletivo com 
o Sindicato, resolveu antecipar o reajuste de 4% nos salários e corrigir os tíquetes 
para 20 reais. Agora ela propõem, para fechar o acordo coletivo, pagar as diferenças 
desde o mês de maio, nos tíquetes e salários, mais reajustar o valor das locações 
dos veículos, locados pelos empregados, em 4% de reajuste a partir de outubro, 
independente do veículo. E a definição de um novo modelo de produção, incluindo 
cabistas e trabalhadores do grupo L, como a assembleia solicitou.

Caso a proposta for aprovada, o acordo é fechado entre as partes, e são pa-
gas as diferenças, mas caso a proposta for rejeitada, estaremos deliberando greve 
por tempo indeterminado, até uma solução para o conflito, pois a empresa declara 
que não melhorará mais esta proposta.



FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Dados Profissionais:

Empresa:  Função:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSS

Matrícula:

Modalidade de Desconto

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

____________________________________
Assinatura do(a) titular

                                                      
Presidente:             

Ativo(a)

          Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o 
pagamento das mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sinttel.                    

Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou fundo de pensão

Pensionista

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário


