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B O L E T I M

Nº 2272

ATENÇÃO TRABALHADORES NA CETP

ASSEMBLEIA DE PAUTA - ACT 2018/2020

"Nenhum direito a menos, juntos somos mais fortes, avançar sempre!"

Trabalhadoras e trabalhadores na CETP! Maio é o mês do reajuste de salários, vale 
alimentação, locações e demais benefícios, é a data base na CETP. Por isso, mais uma 
vez, como acontece todos os anos, o Sindicato está convocando TODOS 
trabalhadores á participarem da assembleia de construção da pauta de 
reivindicações.

Destacamos que A PARTICIPAÇÃO DE CADA UM É MUITO IMPORTANTE, pois só 
unidos conseguiremos um reajuste digno e decente para todos.

QUANDO: 18 de abril de 2018
HORA: 7h15 em primeira chamada e 7h45 em segunda chamada
ONDE: Avenida A. J. Renner, 391, em frente à empresa
PAUTA: análise e deliberação das reivindicações para renovação do 
ACT 2018/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO                          O  
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações 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, por seu Presidente – Gilnei Porto Azambuja - convoca todos 
os empregados da CETP,  associados ou não,  para Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no 18 
de abril de 2018, às 7h15, em primeira chamada, e na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto 
social, às 7h45min em segunda convocação, com qualquer número, a ser realizada na Avenida A. J. 
Renner, 391, a seguinte  Ordem do Dia:

1) Análise e deliberação das reivindicações para renovação do ACT 2018/2020.
 

Porto Alegre, 13 de abril de 2018.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente



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 con-

quistas 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 (Unimed, Doctor Clin, Centro Clínico Gaúcho, Uniodonto, 

e outros), assistência jurídica e saúde do trabalhador, além das colônias de lazer e as sedes I e II. 

ASSOCIE-SE
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