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Reproduz e Divulga

Conforme deliberado nas últimas assem-

bleias dos trabalhadores da CETP realizadas no 

dia 26 de outubro, foi denido o início de uma 

greve, por tempo indeterminado, no próximo 

dia 6/11. Até lá, a direção do Sindicato estava 

autorizada a tentar negociar uma proposta me-

lhor com a CETP, para renovação do ACT e buscar 

soluções para descumprimento da legislação 

trabalhista, acordo coletivo vigente e procedi-

mentos de gestão inadequados.

Comunicamos isto à CETP e a seu maior 

cliente, a VIVO, com objetivo de retomarmos a 

mesa de negociação. Caso contrário, seria dea-

grada greve com início em 6 de novembro. 

Paralelo a isto, a EZENTIS também terceiri-

zada da VIVO, apresentou problemas na sua 

negociação de renovação de ACT, e os trabalha-

dores desta empresa também deniram uma 

greve, para iniciar na mesma data (6/11), no RS.

Para buscar evitar estas greves dos empre-

gados de suas terceirizadas no RS, os gestores 

nacionais da VIVO, aceitaram participar da ne-

gociação com suas terceiras e o SINTTELRS. A 

reunião será neste dia 31 de outubro, na se-

de do Sindicato. 

Após a reunião, haverá assembleia com os 

trabalhadores da CETP, no dia 1º/11, para apre-

ciação e deliberação sobre a proposta. Caso a 

proposta evolua, esta nova assembleia pode 

suspender a greve marcada para o dia 6 de 

novembro.

ATENÇÃO TRABALHADORES DA CETP!
SINTTEL CONVOCA EMPREGADOS DA CETP PARA ANALISAR NOVA PROPOSTA 

NEGOCIADA COM A EMPRESA E DELIBERAR SE MANTÊM A GREVE OU NÃO!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECO-
MUNICAÇÕES 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 CETP 
TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE, associados ou não, para Assem-
bleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 1º/11/2017, em primeira 
chamada às 7h30 e em segunda chamada às 8hs,  na Avenida A. J. Renner, 
nº 391, em frente da sede da CETP, a m de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:
Análise e deliberação da nova proposta do aditivo da empresa para o 

Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018.

Porto Alegre, 30 de outubro de 2017

Gilnei Porto Azambuja                                                 
Presidente do SINTTELRS

UNIDOS, SOMOS MAIS FORTES!




