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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADO-
RES 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 RADIANTE, associados ou não, para Assembleia Geral Extra-
ordinária que se realizará no dia 24/10/2017, na SEDE II - RUA GEN AUTO, 343 , ás 18h primeira chamada e 
18h30min em segunda chamada, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia*:

1º) Analise e deliberação da proposta de renovação do ACT 2017\2018
2° - Autorização à diretoria deste sindicato para negociar, assinar acordo coletivo e/ou convenção co-

letiva de trabalho, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar acordo nos 
respectivos autos.

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

Presidente

Após muita pressão da Diretoria do Sinttelrs sobre a 
Radiante, na busca de iniciar uma negociação da renova-
ção do acordo coletivo de trabalho desde ano, e da Empre-
sa insistir por meses, que não fecharia acordo conosco, e 
sim uma Convenção coletiva de trabalho, com o novo Sin-
dicato Patronal SIETERGS, criado por algumas empresas 
terceirizadas no RS.

Há alguns dias atrás, a Direção da Radiante, nos en-
caminhou uma proposta de renovação do ACT, aos moldes 
do que fechou com seus empregados na matriz da Empre-
sa, no Paraná, com 3% de reajuste só nos salários( o que 
até ela já teria corrigido em junho, a seus empregados da 
filial\RS).

A Empresa argumenta que reajustou os salários, em 
3%, como fez para seus empregados no Paraná, e que as 
demais cláusulas( tíquete, locação de carro, auxílio-creche, 
etc.) não foram reajustadas e segundo eles, nem serão, em 
função da crise financeira.

A situação da filial do RS, nos últimos meses, ain-
da é pior, pois com a perda de contratos que tinha com 
a Embratel e Telefônica, a situação piorou de forma muito 
acentuada, e ficou até difícil fazer grandes cobranças, pois 
o ambiente é mais de cortes de postos de trabalho, atraso 
no pagamento de salários, locações e produção, e inclusive 
risco de fechamento da filial local, e desemprego de todos 
os seus empregados.

Em função disto, o Sindicato, nos últimos meses se 
envolveu mais na correção de algum atraso de pagamento 
aos empregados da Radiante, que aconteciam quase todo 

RADIANTE
CONVOCAMOS OS TRABALHADORES EMPREGADOS DA 

RADIANTE, A PARTICIPAREM DE ASSEMBLEIA DO 
SINDICATO QUE VAI ANALISAR PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO:

LOCAL: 
SEDE II, RUA GENERAL AUTO, 343

DATA: 24/10/2017
HORÁRIO: 18HS (1ª CHAMADA) 

18H30 (2ª CHAMADA)

mês e na busca de ajudar a colocar os empregados demi-
tidos pela Radiante, quando do fechamento dos contratos, 
terem a usa contratação diretamente em outras empresas, 
como aconteceu no contrato com a SEREDE, onde conse-
guimos negociar a contratação direta de mais de 20 ex-em-
pregados da Radiante, fugindo do desemprego.

Agora, é a hora, da assembleia dos empregados da 
Radiante, que sobraram na filial, após tantos cortes, de ana-
lisar a situação da empresa e a proposta de renovação do 
acordo coletivo, junto com a Direção do Sindicato, para de-
finirmos se aceitaremos esta proposta ou vamos exigir mais 
coisas que estavam na nossa pauta original de revindicação 
aprovada em assembleia, no primeiro semestre deste ano.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA – E VENHA 
DAR SUA OPINIÃO!

POIS UNIDOS, SOMOS MAIS FORTES!
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Reproduz e Divulga

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


