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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
TRABALHADORES(AS) NA VOGEL

      EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
      ASSEMBLEIA 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 vem, por seu presidente, Gilnei Porto 
Azambuja, convocar todos os empregados da VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E  
INFORMÁTICA LTDA., associados ou não, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 8 de maio de 2020, em primeira convocação às 9h30 e, em segunda 
convocação às 10h, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

1. Aprovação ou rejeição da proposta da empresa para celebração do  Acordo 
Coletivo de Trabalho 2019/2021. 

Justifica-se que, por conta da pandemia da Covid-19, a assembleia dar-se-á em ambiente 
virtual com a votação por email, observada a seguinte dinâmica:

No horário designado para início da assembleia, cada trabalhador poderá acessar a rede social 
Facebook, através da página do Sinttel-rs, que pode ser diretamente acessada por este link 
https://www.facebook.com/SinttelRS-154641664634945, ou buscando no menu (Watch), e, de 
forma síncrona, a diretoria do Sindicato abrirá os trabalhos da Assembleia, apresentará a proposta para 
a celebração do Acordo Coletivo e prestará os esclarecimentos requeridos pelos trabalhadores e 
enviados  até  às 9h do dia 08/05/2020 para o email assembleia_online@sinttelrs.org.br. 

Em ato continuo,  o Sindicato comunicará a abertura da votação, que será realizado por email 
(profissional), no qual o empregado deve responder ao sindicato: SIM (aprova a proposta) ou 
NÃO (rejeita a proposta). Somente serão recebidos os votos enviados no período das 10h 
até às 12h do dia 08\05\2020. Às 12h30 no mesmo dia, no link acima indicado, os trabalha-
dores poderão acompanhar, de forma síncrona, o resultado da votação que será declarado pela 
diretoria do Sindicato. Com a declaração do resultado, a assembleia estará encerrada.

A listagem dos e-mails profissionais dos empregados foi fornecida pela Empresa, para o qual 
estamos enviando mensagens anteriores à assembleia, de forma a viabilizar a participação e fazer 
alterações que forem necessárias. Assim, caso seu e-mail esteja errado ou não conste na listagem, 
favor entrar em contato com o Sindicato, até o início da  AGE,  para que seja viabilizado seu voto 
por e-mail. Não serão aceitos votos por e-mail após o horário estipulado para a votação.

Porto Alegre, 4 de maio de 2020.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente

ACESSE O FACEBOOK DO SINDICATO, ACOMPANHE A 
ASSEMBLEIA E DEFINA SE CONCORDA OU NÃO COM A 

PROPOSTA NEGOCIADA ENTRE AS PARTES.
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HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES ENTRE SINTTEL-RS E 
VOGEL, DESDE O VENCIMENTO DO ATUAL ACORDO 

COLETIVO DE TRABALHO

25\10/2019 - Assembleias do SINTTEL-RS com empregados da VOGEL, no interior e capital;

28\10/2019 – Entrega da pauta de reivindicações dos trabalhadores empregados na VOGEL, 
retirada em assembleia, solicitando agendamento de reunião para dar início à negociação;

De 28\10/2019 até 09\01/2020 – O SINTTEL-RS cobrou da VOGEL, a realização da primeira 
reunião de negociação para renovação do ACT;

09/01/2020 - Primeira Reunião – A VOGEL negou a cobrança do SINTTEL-RS sobre o paga-
mento da PPR aos trabalhadores (a empresa argumentou que não foi paga em nenhuma filial, 
em função dos resultados), aceitou reajustar as cláusulas econômicas, inclusive salário, com 
exceção do tíquete (propôs reajuste = a zero) e quis aumentar o período para compensação do 
Banco de Horas de até 90 dias para 180 dias, além de retirar algumas cláusulas do ACT que o 
Sindicato não aceitou, porque eram mudanças para tirar direitos dos trabalhadores;

11\02/2020 – Segunda Reunião – A VOGEL aceitou mudar só as cláusulas que não resultavam 
em prejuízo aos trabalhadores, mas manteve a mudança no Banco de Horas (o que o Sindicato 
não aceita) e continua não querendo reajustar os tíquetes, o que também não aceitamos. A Vogel 
ficou de responder a estas questões numa próxima reunião;

09/03/2020 - O SINTTEL-RS, com carro de som, realizou um protesto no portão da empresa, 
ameaçando com denúncia no Tribunal. Após alguns dias, a empresa concorda em não piorar o 
Banco de Horas, mantendo como está atualmente. Mas negou reajuste do tíquete por e-mail. 
Então pedimos reunião de mediação no Tribunal Regional de Trabalho (TRT4), para buscar uma 
solução negociada;

23\04/2020 e 27/04/2020 - Ocorreram duas reuniões de Mediação no TRT4, com participação 
do Ministério Público do Trabalho (MPT), representantes das direções do SINTTEL-RS e da VOGEL. 
A reunião foi tão complicada, que precisaram duas sessões para se chegar em uma proposta que 
pudesse ser enviada para os trabalhadores da VOGEL analisarem em assembleia, que se baseia 
em 3 pontos: 1) reajuste dos salários; 2) reajuste dos tíquetes; e 3) que os demais itens do ACT, 
ficassem como havia sido negociado antes (conforme atas das reuniões).

PROPOSTA NEGOCIADA NA MEDIAÇÃO:

 1 -  Reajuste no salário: 3,31% de reajuste a partir abril\2020;
 2 -  Pagamento de abono de R$ 555,00 para compensar o não reajuste do salário em outu-

bro\2019;
 3 – Reajuste do tíquete em 2%, retroativo a outubro\2019;

 4 – Reajuste de 3,31% no auxílio-creche, filho especial e auxílio-farmácia para acidentados no 
trabalho;

 5 – Retirada da cláusula do acordo: alojamento para os empregados, pois o pessoal se hospe-
da em hotel.

TIRE SUAS DÚVIDAS E PARTICIPE
 DA ASSEMBLEIA VIRTUAL DIA 8 DE MAIO


