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ASSEMBLEIA GERAL

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 CLARO BRASIL, associados ou não, para comparecerem à Assembleia 
Geral a realizar-se nos dias, horários e locais abaixo discriminados, com a seguinte ordem do dia: a) Discutir e aprovar a pauta de 
reivindicações a ser encaminhada à empresa para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho para o período de 01.09.2018 a 
31.08.2019; b) Outorga de poderes à diretoria do Sindicato para negociar e celebrar o Acordo Coletivo de Trabalho; c) Autorizar a 
direção sindical ou a federação a formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo, caso não obtenham êxito nas negociações 
para o Acordo; e d)  Transformar a Assembleia Geral Extraordinária em Assembleia Permanente.
DIA 26/06/2018 - TERÇA-FEIRA
PORTO ALEGRE - primeira chamada às 18h e segunda chamada às 18h30 - Sede II (Rua General Auto, 349);   
NOVO HAMBURGO - primeira chamada às 18h e segunda chamada às 18h30 - Rua Tupi, 401;  
PASSO FUNDO - primeira chamada às 9h e segunda chamada às 9h30 - Rua General Osório, 964/103;                             
SANTO ÂNGELO - primeira chamada às 17h30 e segunda chamada às 18h -  Rua Jaci Rodolfo Klein, 286;
PELOTAS - primeira chamada às 18h e segunda chamada às 18h30 - Rua Voluntários da Pátria, 1266;
SANTA CRUZ DO SUL - primeira chamada às 18h e segunda chamada às 18h30 - Rua Sete de Setembro, 771, sala 01;
URUGUAIANA - primeira chamada às 18h e segunda chamada às 18h30 - Rua Delavigne Coccaro, 804;
SANTA MARIA -  primeira chamada às 18h e segunda chamada às 18h30 - Avenida Rio Branco, 601, sala 301. 
DIA 27/06/2018 - QUARTA-FEIRA
CAXIAS DO SUL -  primeira chamada às 18h e segunda chamada às 18h30 - Rua Dom José Barea, 893.

Porto Alegre, 21 de junho de 2018
Gilnei Porto Azambuja

Presidente

CLARO BRASIL: CAMPANHA SALARIAL 2018
Chegou o momento de consolidar a Pauta de Reivindicações

Nossa data-base (SETEMBRO) se aproxima e com ela 
tem início nossa Campanha Salarial 2018.  É hora de 
ratificar a montagem da nossa Pauta de Reivindicações 
para as negociações acerca do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2018/2019, que é o maior instrumento de defesa 
do trabalhador.   

Por isso, o SINTTELRS convoca os trabalhadores e 
trabalhadoras da CLARO BRASIL (CLARO / EMBRATEL) para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária para que 
possamos consolidar nossas reivindicações e deliberá-las 
em Assembleia. Lembrando que a Pauta de Reivindicações 
servirá como ponto de partida para as negociações do ACT 
2018/2019.

As assembleias ocorrerão nos dias e locais indicados 
no Edital abaixo e irão tratar de:

a) Discutir e aprovar a pauta de reivindicações a ser 
encaminhada à empresa para celebração do Acordo 
Coletivo de Trabalho para o período de 01.09.2018 a 
31.08.2019; 

b) Outorga de poderes à diretoria do Sindicato para 
negociar e celebrar o Acordo Coletivo de Trabalho; 

c) Autorizar a direção sindical ou a federação a 
formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo, caso 
não obtenham êxito nas negociações para o Acordo; 

d)  Transformar a Assembleia Geral Extraordi-nária 
em Assembleia Permanente.

PARTICIPE! Dê a sua sugestão e ajude a consolidar 
nossa Pauta. A participação de todos é funda-
mental para garantir a manutenção dos nos-
sos direitos e o sucesso da nossa negociação. 



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.
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