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ATENÇÃO TRABALHADORES NA SEREDE!

Participem das assembleias dos trabalhadores na SEREDE que irá denir a pauta de 
reivindicações para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho entre SINTTEL-RS e 
SEREDE, em 2018.

A campanha salarial de cada ano começa com estas assembleias de pauta que 
denem o que o Sindicato vai propor para a Empresa (se você quiser que suas sugestões 
sejam consideradas na negociação, tem que propor nas assembleias). Depois de ouvido 
as sugestões de todos os trabalhadores é sistematizada a pauta e entregue para a 
empresa no nal do mês de fevereiro.

Em março iniciam as negociações entre as partes e quando tem uma proposta em 
condições de ser analisada, convocamos novas assembleias para denir se a proposta 
apresentada pela empresa será aceita ou rejeitada, neste último caso, as negociações 
continuam para alcançarmos um bom acordo, que deve se reetir no pagamento do 
salário do mês de abril.

Se você não participar, outros vão decidir por você! Depois não adianta reclamar!

SUA PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS É IMPORTANTE
PARA ALCANÇARMOS UM BOM ACORDO COLETIVO



EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e 
Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Rio Grande do Sul – 
SINTTEL/RS, por seu Presidente – Gilnei Porto Azambuja - convoca todos os 
empregados da SEREDE - SERVIÇO DE REDE S/A, associados ou não, para 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada nas reuniões designadas 
para os dias e locais abaixo indicados a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:

1)Discu�r e deliberar sobre a pauta de reivindicações para celebração do 
instrumento cole�vo de trabalho 2018-2020;

2)Autorizar o SINTTEL/RS à negociar, celebrar Acordo e/ou Convenção 
Cole�va de Trabalho e/ou ajuizar protesto judicial e dissídio cole�vo de 
trabalho;

3)Autorizar o SINTTEL/RS a ingressar com ação judicial para eventual 
descumprimento do instrumento cole�vo de trabalho e;

4)Discu�r e deliberar sobre formas de mobilização cole�va de trabalho, 
inclusive, a paralisação cole�va dos trabalhos.

Dia: Segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2018
LOCALIDADE 1ª CHAMADA 2ª CHAMADA ENDEREÇO

Lajeado  07h                     07h30            Oi – Rua Mário Ca�oi, 146, Centro

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2018.

Gilnei Porto Azambuja
Presidente

 *O resultado da Assembleia Geral Extraordinária dar-se-á com a soma dos votos das demais reuniões, publicadas 
no edital que consta no Bole�m 2252 das AGE, cuja contagem realizar-se-á na úl�ma reunião designada em Porto 
Alegre, dia 27/02. 

PARTICIPE DAS ASSEMBEIAS E AJUDE
A FORTALECER NOSSA LUTA!

JUNTOS, SOMOS FORTES!
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