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B O L E T I M

Nº 2301

O Sindicato dos Empregados em Empresas de Telecomu-
nicações – SINTTELRS, com 77 anos de existência e repre-
sentação em todo o território do Rio Grande do Sul, após alguns 
meses de negociação com o GRUPO EMPRESARIAL - BITCOM, 
conseguiu concluir a negociação de uma proposta de um  
primeiro Acordo Coletivo de Trabalho, para estes empregados 
neste período.

Este Acordo Coletivo de Trabalho, só tem validade após a 
aprovação dos Empregados da Empresa em Assembleia do 
Sindicato. Por isto negociamos com a Empresa a realização desta 
assembleia no dia 27 de julho, com reuniões de hora em hora, 
em sala destinada exclusivamente para este objetivo, no interior 
da empresa, para facilitar a participação de todos, conforme 
edital publicado neste boletim. 

Nesta assembleia, a Direção do Sindicato, vai se apresentar 
a estes empregados do Grupo Empresarial - BITCOM, apresen-

tará como funciona o Sindicato, o endereço de sua sede em 
Caxias do Sul, os nossos convênios e serviços e realizará a 
sindicalização dos trabalhadores interessados na utilização de 
destes serviços e convênios.

Também será apresentada a proposta do fechamento do 
primeiro Acordo Coletivo de Trabalho negociado com a Empresa, 
que será analisado e votado pelos empregados das Empresas, 
através de voto secreto, em cada um dos grupos e depois serão 
computados todos os votos, na última reunião. Este Acordo, tem 
a função de fazer uma ponte entre a atual situação dos salários e 
benefícios oferecidos hoje pelas Empresas citadas e as futuras 
melhorias que podem ser negociadas em um próximo período. 
Hoje na Entrada do SINTTELRS, os salários e os benefícios dos 
empregados atuais serão reajustados pela variação da inação 
do período anterior, para serem pagos na próxima folha de 
pagamento.

BOLETIM DOS EMPREGADOS DO GRUPO EMPRESARIAL - BITCOM
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DOS EMPREGADOS DO GRUPO 

EMPRESARIAL - BITCOM PARA O DIA 27 DE JULHO, NA SEDE DA EMPRESA

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

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, Sr. Gilnei Porto Azambuja, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores nas empresas abaixo 
discriminadas, associados ou não, para comparecerem à Assembleia Geral  a realizar-se no dia 27 de julho de 
2018, nos locais e horários abaixo discriminados: 

ABRANGE OS EMPREGADOS DAS SEGUINTES EMPRESAS:: Amplas Provedor de Internet Ltda, Bitcom 
Provedor de Serviços de Internet, Serra Internet Eireli ME, Raufer  Informática Canela, Vinhedos Internet Ltda e 
filiais.

PAUTA DA ASSEMBLEIA:
1) Análise e deliberação da proposta de acordo coletivo de trabalho 2018\2019; 
2) Apresentação do SINTTELRS, sua estrutura e convênios; 
3) Sindicalização dos empregados.
DATA: 27.07.2018
LOCAL: Rua Bento Gonçalves, 1012, Caxias do Sul
HORÁRIOS:  7h45 (1ª chamada) e  8h (2ª chamada - início) até 8h45.
                        8h45 (1ª chamada) e  9h (2ª chamada - início) até 9h45.
   9h45 (1ª chamada) e 10h (2ª chamada - início) até 10h45.
                         13h45 (1ª chamada) e 14h ( 2ª chamada – início) até 14h45.
                          14h45 (1ª chamada) e 15h (2ª chamada – início) até 15h45.
                          15h45 (1ª chamada) e 16h (2ª chamada – início) até 16h45.
Observação: O somatório da votação, será totalizado na última reunião que faz parte da assembleia, que 

vai acontecer a partir das 16h45.
Porto Alegre, 20 de julho de 2018.

Gilnei Porto Azambuja
Presidente

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA DO SINTTEL – DEFINA SEU ACT 2018 – CONHEÇA 
SEU NOVO SINDICATO, SEUS SERVIÇOS E CONVÊNIOS E SINDICALIZE-SE!



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.

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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