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   ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA SEREDE  

DIREÇÃO DO SINTTEL-RS CONVOCA ASSEMBLEIA VIRTUAL 
PARA ANALISAR PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO ACORDO 

COLETIVO DE TRABALHO COM A SEREDE
A direção do SINTTEL-RS, está convocando uma assembleia à distância com os trabalhadores emprega-

dos da Serede, para o dia 1º de julho, das 12hs até 14hs, devido não podermos convocar assembleias 
presenciais em função do risco de contágio pela COVID-19.

Este ano, praticamente não tivemos também campanha salarial, em função também da pandemia, pois 
não podemos fazer aglomeração de pessoas, assembleias presenciais, atos com carro de som, agitação nos 
portões, protestos e paralisações, para não ampliar riscos de contaminação.

Desta forma, argumentando a crise econômica que veio junto com a COVID-19, as empresas ficaram 
respaldadas pelo judiciário e pelas Medidas Provisórias aprovadas pelo Governo Federal, a suspender reajus-
tes salariais para reduzir a quebradeira de empresas e redução das demissões geradas por isto.

 Assim, conseguimos negociar a renovação do Acordo Coletivo atual, que venceu em 1º de maio, mas 
deixando a questão do reajuste para quando terminar o estado de calamidade pública, gerada pela COVID-
19, condição que já foi acordada em praticamente todas as filiais da Serede no Brasil.

        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 SEREDE – 
SERVIÇO DE REDE S/A empresa inscrita no CNPJ sob o nº 085.968.540/0043, com sede na Rua Joaquim Oliveira, 
166, Anchieta, em Porto Alegre/RS, associados ou não, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
1º de julho de 2020 às 12h, em primeira convocação, e às 12h 30min em segunda convocação, com qualquer 
quórum, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Analisar e deliberar sobre proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho com a Serede. 
 Justifica-se que, por conta da pandemia do Covid19, a assembleia dar-se-á em ambiente virtual, observada a 

seguinte dinâmica: 
A sessão da assembleia será online, no dia 1º de julho às 12h, através de uma live (transmissão ao vivo) no Facebook 
do SINTTEL-RS, visualizando as publicações, ou acessando o menu > Watch, opção > Ao Vivo. 
Em ato contínuo, o Sindicato comunicará a abertura da votação, que será realizada por meio de formulário, acessado 
através do site do Sindicato, no qual o empregado deve responder: SIM (aprova a proposta), NÃO (rejeita a proposta) 
e ABSTENÇÃO (abster a proposta).
Somente serão recebidos os votos enviados no período que terá início às 12h de quarta-feira, 1º de julho de 2020, e 
será encerrada às 14h deste mesmo dia, quando em seguida será feita a apuração. O resultado será informado no 
dia seguinte, ou seja, dia 2 de julho de 2020, via notícias e boletins eletrônicos da entidade.

 COMO VOTAR - Todos os trabalhadores da Serede estão aptos a votar, respeitando os critérios, abaixo:
Para votar por meio de um computador ou notebook, o trabalhador deverá obrigatoriamente estar logado no 
navegador do mesmo, via (Chrome/Firefox, Opera, etc..) em uma conta do google/gmail.
Votação com celulares smartphones, Android não é necessário login no Google, pois já possuem automático.
Votação com aparelhos da Apple como Iphone e Ipad é o mesmo procedimento que pelo computador, terá que estar 
logado no navegador.
 Não será validado o voto que for duplicado, dados informados errados e que não estiverem vinculados ao quadro 
funcional da Serede. 
Obrigatório preenchimento de todos os campos e-mail, nome, ID (matrícula funcional), CPF e sua opção de voto.
Link para votação:  http://www.sinttelrs.org.br/votar
Os pedidos de esclarecimentos à minuta dos instrumentos coletivos devem ser encaminhados pelos trabalhadores ao 
endereço de e-mail assembleia_online@sinttelrs.org.br 

Porto Alegre, 24 de junho de 2020.  
Gilnei Porto Azambuja

Presidente
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Reproduz e Divulga

EM FUNÇÃO DA PANDEMIA, AS NEGOCIAÇÕES ENTRE A DIREÇÃO DO 
SINTTEL-RS E DA SEREDE PRATICAMENTE FORAM CONCLUÍDAS E CABE A 

CATEGORIA DEFINIR SE ACEITA OU NÃO A PROPOSTA NEGOCIADA

A negociação que conseguimos concluir com a SEREDE, aqui no RS, é muito seme-
lhante a realizada nos demais Estados e basicamente, define o seguinte:

1 – Renovação de todas as cláusulas do Acordo atual, deixando para nego-
ciar o reajuste do salário e benefícios, para a volta da situação normal( fim do 
estado de calamidade pública, devido a COVID-19).

OBSERVAÇÃO: Este ítem é muito importante para o Sindicato\trabalhador, pois 
garante tudo que tem no nosso acordo coletivo de trabalho, que está vencido desde 1º 
maio (salários, tíquetes, plano de saúde, produção, locação de veículos e todas as 
outras 40 cláusulas), deixando o reajuste para negociar no fim da coronavirus (para 
garantirmos tudo o que negociamos ao longo dos últimos anos);

2 – Assinatura de ACT emergencial da COVID-19, com validade até o fim do 
estado de calamidade pública, que basicamente confirma a Medida Provisória do 
Governo (ou seja, tendo assinado ou não este acordo, as medidas Provisórias - Mp’s, 
valem da mesma forma); 

OBSERVAÇÃO: Este item é importante para a Empresa, que quer mais garantias 
para implementar todos itens das Medidas Provisórias (antecipação de férias, exibili-
zação da jornada de trabalho, banco de horas, trabalho em casa – home office - e 
suspensão do contrato de trabalho), que já estão acontecendo na própria Serede nos 
últimos dias, com o objetivo de reduzir as demissões, que vêm como consequência da 
queda na venda dos serviços do cliente OI.

A votação será à distância dia 1º de julho (conforme define o edital da página 
1), no horário do almoço, das 12 às 14hs, para todos terem acesso a votar e decidir se 
aceitam a proposta para renovação do ACT. Quem aceita vota SIM; quem é contra 
vota NÃO; e quem se abstém vota ABSTENÇÃO. 

CONFIRA NO EDITAL COMO PARTICIPAR, AGENDE-SE E NO 
DIA 1º DE JULHO, ATRAVÉS DE UM COMPUTADOR OU 

CELULAR, FAÇA VALER A SUA DECISÃO. 
PARTICIPE DA ASSEMBLEIA VIRTUAL!


