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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA NEXFIBRA

ASSEMBLEIA SERÁ VIRTUAL
Em função da COVID, para evitar contágio, a 

assembleia será virtual, através de aplicativo 
especíco para viabilizar a participação de todos, e 
votações pelo e-mail funcional de cada.

DIA: 13 de outubro
HORA: Primeira chamada às 8h e segunda 

chamada às 8h30. 

PAUTA DA ASSEMBLEIA
1) Apresentação do SINTTELRS e seus convênios 

para os empregados, e a sindicalização, que é 
opcional.

2) Apresentação da CCT dos Provedores, e os 
reajustes necessários aplicados na remuneração.

3) Autorização para o novo processo de controle 
de frequência alternativo por celular.

Assembleia de apresentação do SINTTEL-RS 
e da Convenção Estadual dos Provedores

     EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
           ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS 

TELEFÔNICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINTTEL/RS, por seu presidente Gilnei Porto Azambuja, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca a todos os(as) trabalhadores(as) na empresa NEXFIBRA 
no estado do Rio Grande do Sul, associados ou não, para comparecerem à Assembleia Geral e Extraordinária à 
realizar-se no dia 13 de outubro de 2020, com primeira chamada às 8h e, em segunda chamada às 8h30, de 
forma virtual, conforme orientações abaixo, com a seguinte ordem do dia:
1) Apresentação do SINTTEL-RS e seus convênios para os empregados da empresa, e a sindicalização, que é 
opcional;
2) Apresentação da CCT dos Provedores e os reajustes necessários aplicados na remuneração;
3) Autorização para o novo processo de controle de frequência alternativo por celular.

Justica-se que, por conta da pandemia da Covid19, a assembleia dar-se-á em ambiente virtual, observada 
a seguinte dinâmica:
A sessão da assembleia será online, dia 13 de outubro, sendo, 1ª chamada às 8h e a 2ª chamada: 8h30, via 
videoconferência pelo google meet, através do link https://meet.google.com/xio-dngm-jiy;
Em ato contínuo, o Sindicato comunicará a abertura da votação.
 COMO VOTAR:
Todos os trabalhadores da NexFibra estão aptos a votar, respeitando os critérios, abaixo:
Será realizado por e-mail funcional da empresa NexFibra, pelo qual o trabalhador enviará seu voto, para  
assembleia_online@sinttelrs.org.br;
SIM (aprova a proposta), NÃO (rejeita a proposta) e ABSTENÇÃO (abstém-se da proposta).
 Não será validado o voto que for duplicado ou enviado por endereço de e-mail qual não seja da empresa.
 Somente serão recebidos os votos enviados no período que terá início às 8h30 de terça-feira, dia 13 de outubro 
de 2020, e será encerrada às 9h30 deste mesmo dia, quando em seguida será feita a apuração. O resultado 
será informado logo após a votação, via notícias e boletins eletrônicos da Entidade.

Porto Alegre, 08 de outubro de 2020.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente
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FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Data de Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

Modalidade de Desconto

          Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o 
pagamento das mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sinttel.                    

Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou pela Fundação Atlântico.

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário

Dependente CPF Data de Nascimento Parentesco

Dados Profissionais:

Empresa:  Cargo/Função:  Matrícula:

Endereço Profissional:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSSAtivo(a) Pensionista


