
O PARCEIRO
Porto Alegre – Julho/2018

B O L E T I M

Nº 2302

O Sindicato dos Empregados em Empresas de Tele-
comunicações – SINTTELRS, convoca os empregados da 
RADIANTE, para participarem de assembleia para analisar 
e deliberar sobre proposta de renovação do ACT 2017 e 
2018, nesta quarta-feira – 25 de julho, às 18h em 
primeira convocação e 18h30 em segunda convocação.

Em 2017, apesar dos salários terem sido reajustados 
em 3% em junho de 2017, e no final do ano ter sido 
concedido uma carga extra de 10 tíquetes extras não 
concedido na matriz, no Paraná e outras filiais em função 
de pressão do SINTTELRS, o ACT deste ano, ainda está em 
aberto, sem a assinatura do Acordo, pois a empresa queria 
mudar toda a redação do ACT 2016. E agora em 2018, o 
salário de junho, também foi pago com reajuste, no início 
de julho com 1,77% de reajuste em função da inação do 
período, mas sem a assinatura do ACT até agora.

Em assemleia de pauta, no início de mês passado, foi 
encaminhada uma proposta de reajuste nos salários, 
tíquetes, locação, etc. A Empresa analisou a nossa 
proposta e mandou uma contraproposta, com retirada de 
mais de 16 cláusulas atuais (auxílio-creche, filho especial, 

retirada de cursos, estabilidade dos representantes sin-
dicais, etc.) e passar o pagamento dos salários para até o 
10º dia útil do mês (autorizando os atrasos de pagamento 
dos salários).

Em função da crise atual nos contratos da RADIANTE, 
as partes resolveram ceder de cada lado e tentar “botar o 
trem nos trilhos” para fechar os dois ACTs pendentes (2017 
e 2018), no meio termo, a  Empresa concorda em não 
retirar as 16 cláusulas do ACT de 2016, e não colocar novas 
cláusulas da nova lei trabalhista do TEMER, além de retirar 
do ACT autorização do Sindicato para a Empresa pagar os 
salários só no 10º dia útil. Já o Sindicato aceita que a 
Empresa não vai reajustar nada além do salário (o que já foi 
feito), pois a RADIANTE também não reajustou nos outros 
Estados. 

Visto que as negociações não vão evoluir mais e a 
empresa também liberou 10 meia-bolsas para o curso 
técnico de telecomunicações do SENAI para os empre-
gados inscritos, a Direção do SINTTELRS resolveu convocar 
esta assembleia para a categoria deliberar sobre a pro-
posta negociada. 

BOLETIM DOS EMPREGADOS DA RADIANTE
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DOS EMPREGADOS DA RADIANTE

DIA 25 DE JULHO, NA SEDE II DO SINTTELRS

 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 da RADIANTE, associados ou 
não, para comparecerem à Assembleia Geral  a realizar-se no dia 25 de julho de 2018, nos locais e horários 
abaixo discriminados: 

PAUTA DA ASSEMBLEIA:
1) Análise e deliberação da Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2017\2018; 
2) Análise e deliberação da Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2018\2019. 
3) Sindicalização dos empregados.
DATA: 25.07.2018
LOCAL: Rua General Auto nº 349 – Bairro Centro Histórico, em Porto Alegre
HORÁRIOS: 18h - 1ª chamada  e 18h30, em 2ª chamada.

Porto Alegre, 10 de julho de 2018.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA DO SINDICATO E DECIDA JUNTO!



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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