
O PARCEIRO
Porto Alegre – Maio/2019

BOLETIM

Nº 2380

ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA DARUMA

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 DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A, associados 
ou não, para Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no 03 de maio de 
2019 às 15 horas, em primeira chamada, e na falta de quórum mínimo 
estabelecido pelo estatuto social às 15 horas e 30 minutos em segunda 
convocação, com qualquer número, nos locais abaixo indicados, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do Dia:

1ª – análise e deliberação da pauta de reivindicações para a celebração do 
Aditivo ao acordo coletivo de trabalho em vigor;

2ª – autorizar o SINTTEL/RS a negociar; celebrar acordo e/ou convenção 
coletiva de trabalho e/ou ajuizar protesto judicial e dissídio coletivo de trabalho;

3ª – autorizar o SINTTEL/RS a ingressar com ação judicial para eventual 
descumprimento do instrumento coletivo de trabalho e

4ª – discutir e deliberar sobre formas de mobilização coletiva de trabalho, 
inclusive, a paralisação coletiva dos trabalhos.

LOCAIS DAS ASSEMBLEIAS:
Porto Alegre – Rua Dona Margarida, 987 – São Geraldo.
Pelotas – Rua Voluntários da Pátria, 1266 – Centro.
Santa Maria – Av. Rio Branco, 601 / 301 – Centro. 

Porto Alegre, 2 de maio de 2019.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente

  
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
       ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

ASSEMBLEIA DIA 09/05/2019
 HORA : 15h em primeira chamada e 15h30, em segunda chamada

 PAUTA : Análise e deliberação da pauta de reivindicações para a 
celebração do Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho em vigor
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