
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E 
OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- Sinttel/RS, 
por seu presidente Gilnei Porto Azambuja, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca 
todos os trabalhadores na empresa Nokia, associados ou não, para comparecerem à Assembleia Geral 
e Extraordinária à realizar-se no dia 06 de fevereiro de 2018, às 19h em primeira convocação ou, na 
falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, às 19:30min, em segunda convocação, com 
qualquer número de trabalhadores, na sede do sindicato, sito à rua Washington Luiz, 572, Centro de 
Porto Alegre, a �m de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Porto Alegre, 31de Janeiro de 2018.
Gilnei Porto Azambuja

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Presidente

ASSEMBLEIA GERAL

Rua Washington Luiz, 572 | Centro Histórico | CEP 90010-460 | Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3286-9600 | e-mail: sinttelrs@sinttelrs.org.br | Site: www.sinttelrs.org.br

O PARCEIRO
Porto Alegre –  Fevereiro 2018

B O L E T I M

Reproduz e Divulga

Nº 2247

Assembleia Geral para tratar 
do ACT 2017/2018 e 
da PPR 2017

ATENÇÃO TRABALHADORES NA NOKIA:

1- Análise e deliberação da proposta para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho;
2- Análise e deliberação sobre a proposta do PPR 2017;
3 - Autorizar à diretoria deste sindicato para assinar acordo coletivo de trabalho e/ou convenção coletiva, 
      instaurar dissídio e �rmar acordo nos respectivos autos, bem como outorgar esses poderes à federação.

 QUANDO: Dia 6 de fevereiro de 2018
 HORA: 19h (primeira chamada) e às 19h30 (segunda chamada)
 LOCAL: Sede do Sinttel-RS (Rua Washington Luis, 572,  Centro Histórico - POA). 



TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!!!!!

Fortalecer o sindicato da sua categoria através da ampliação do seu quadro de associados indica comprometimento 
com a luta pela valorização do mundo do trabalho e significa mais poder de barganha nas negociações com o patrão,  

na luta por novas conquistas e na defesa dos direitos dos trabalhadores em todas as suas instâncias.
Portanto, novos associados significam melhores condições para o enfrentamento das várias demandas de lutas. 

Consulte o www.sinttelrs.org.br para conhecer um pouco da história do Sinttel/RS, da luta dos telefônicos e outras 
informações sobre ACT’s, convênios, planos de saúde assistência jurídica e saúde do trabalhador, além das colônias   

ASSOCIE-SE

de lazer e as sedes I e II.

 

Rua Washington Luiz, 572 – Centro Histórico – Fone (51) 3286-9600 – Fax (51) 3226-2627 

CEP 90010-460 – Porto Alegre/RS – e-mail: sinttelrs@sinttelrs.org.br – Site: www.sinttelrs.org.br

Reproduz e Divulga

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!

 

 

ASSOCIE-SE

 

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

 

(   ) A�vo  

            

(  ) Fundação

                

(  ) Aposentado(a)INSS  

              

(  ) Pensionista

 

MATRÍCULA

 

MODALIDADE DE DESCONTOS

 
 

Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto do meu salário, o pagamento das

 

mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sin�el.

 
                              

( 

  

) Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou Fundo de Pensão

 
                              

( 

  

) Débito em conta –

 

Banco: ___________Agência:________Conta Corrente:______________________

 
                              

(

   

) Boleto bancário

 
 

 

_________________________________, de ____________________de _______.

 
                                                                             

(local)

 
 

_______________________________________

 

Assinatura do(a) Titular

 
 

Presidente___________________________________________________
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