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A Diretoria do SINTTELRS, convoca 
todos os empregados da Radiante, para 
participarem de assembleia nesta terça-
feira, 6 de março, no portão da 
empresa, a partir das 7h30min da 
manhã, para analisar a resposta da 
Radiante quanto a possibilidade de 
atrasar novamente o pagamento dos 
salários, que caso aconteça, será o 
quarto atraso na remuneração do 
pessoal, em 2018. (Veja o edital no 
verso). 

Na audiência que houve no Tribunal Regional 
da 4ª Região (TRT4), no dia 1º de março, a 
Diretoria do SINTTEL-RS, denunciou os atrasos 
rotineiros no pagamento de salários dos empre-
gados da Radiante e reiterou que temia que acon-
tecesse novamente agora no pagamento do salá-
rios de fevereiro, que deveria acontecer até 7 de 
março.

Ainda na mesma audiência, os representantes 
da  empresa  fo ram ques t ionados  pe lo 
Desembargador e Procuradora do Ministério 
Público se haveria atraso novamente no 
pagamento dos salários, pois, se houvesse, 
certamente haveria protestos novamente. A 
empresa cou de conrmar a data de pagamento 
dos salários até 5 de março. Nesta terça, vamos 
conferir a resposta da empresa, para tomarmos 
nossas medidas.

SINTTEL CONVOCA ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES 
EMPREGADOS DA RADIANTE – NESTA TERÇA, 6 DE MARÇO

NO DIA 2 DE MARÇO, DONO DA EMPRESA E 
GERENTE LOCAL DA RADIANTE, EXPLICARAM 

ATRASOS NO PORTÃO 
Um dia após a audiência no Tribunal, o dono da Empresa compareceu na lial, para reunir com seus 

gerentes, e na entrada conversou com os dirigentes sindicais do SINTTEL e os empregados que 
protestavam pelos atrasos. Ele sinalizou que infelizmente os atrasos aconteceriam novamente no 
pagamento dos salários de fevereiro.

Nós comunicamos que faríamos uma assembleia naquele dia, e já como a quinzena tinha sido paga, 
e os tíquetes e os vales-transportes que deveriam ser pagos naquele dia, ainda de forma individual, até 
entrar em conta, suspenderíamos os protestos, mais se voltasse atrasar a tendência era parar 
novamente, até o pagamento dos salários de fevereiro.

O dono da empresa, em seu relato para nós, declarou que ao contrário dos boatos a lial não 
fecharia, para isto precisava conquistar novos contratos, mais como dissemos sempre, não depende do 
peão, e sim do patrão!



OUTROS COMPROMISSOS DA EMPRESA NA 
AUDIÊNCIA DO TRIBUNAL DE 1º DE MARÇO: 
ASSINAR O ACT 2017\2018 E NÃO DESCONTAR 

DIAS PARADOS DOS EMPREGADOS QUE 
PROTESTARAM POR ATRASO NOS SALÁRIOS

A Empresa se comprometeu, na audiência com o desembargador do TRT4, e com a  
Procuradora do Ministério Público, a não descontar dias parados e seus reexos dos 
empregados que protestaram pelo atraso do pagamento da quinzena nestes dias, até ser 
realizado o pagamento da quinzena, visto que o trabalhador não pode ser duplamente 
prejudicado.

A Empresa também se comprometeu a assinar o ACT deste ano, com o Sindicato, que 
estava com sua assinatura atrasada desde junho\2017, pois já em junho deste ano, o ACT 
vai ter que ser renovado. 

A Direção do Sindicato, já enviou a minuta do ACT, novamente, para assinarmos este 
ACT de 2017\2018.

                                

       EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

      ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores 
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 ENGENHARIA 
DE TELECOMUNICAÇÕES, associados ou não, para Assembleia Geral Extraordinária  que 
se realizará no dia 6 de março de 2018, às 7h30 em primeira chamada e, na ausência do 
quórum estatutário, às 8h, em segunda chamada com qualquer quórum, em frente a sede da 
empresa, sito na rua Fernando Ferrari, nº 300, bairro Anchieta, em Porto Alegre, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Análise e deliberação sobre a paralisação coletiva dos trabalhos (greve), em razão do atraso 
no pagamento dos salários, quinzena e outras obrigações contratuais; e 

Análise e deliberação sobre outras formas de mobilização.

Porto Alegre, 05 de março de 2018.

Gilnei Porto Azambuja
Presidente


