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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA DEFINIR 

PAUTA DE NEGOCIAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2021-2022.

A Diretoria do SINTTEL-RS, convoca todos os trabalhadores das Empresas 
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações do RS, para participarem de assembleia 
chamada pelo Sindicato para denir pauta de revindicação para renovação da 
CCT das Prestadoras 2021-2022, que acontecerá de forma virtual, no dia 6 de 
maio, a partir das 12h, conforme orientações abaixo:

       EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
       ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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, Gilnei Porto Azambuja, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca 
todos os trabalhadores de empresas que realizam os serviços da planta telefônica interna 
(manutenção de sistemas irradiantes e equipamentos de rádio, micro-ondas, transmissão, e 
infraestrutura em sites da rede móvel de telecomunicações) e todos os trabalhadores de 
empresas que realizam serviço da rede telefônica externa (construção, instalação e 
manutenção da rede telefônica - por o, por micro-ondas e por satélite) do Estado do Rio Grande 
do Sul, integrantes da categoria prossional representada pelo SINTTEL/RS, associados ou não,  
para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 06\05\2021,  às 12 
horas, em primeira chamada e, na ausência do quórum estatutário, às 12h30, em segunda 
chamada com qualquer quórum, por meio eletrônico, através de acesso ao site do SINTTEL-RS 
(www.sinttelrs.org.br), a m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1º) Autorização à diretoria deste sindicato para negociar, assinar Convenção Coletiva, assinar 
Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, bem como para formular protesto judicial, instaurar 
dissídio coletivo e rmar acordo nos respectivos autos;

2º) Autorização à diretoria deste sindicato para promover e realizar as assembleias por meio 
eletrônico, através da plataforma e link de acesso acima indicados;

3º) Análise e deliberação da Pauta de Reivindicações dos trabalhadores para celebração da 
Convenção Coletiva de Trabalho de 2021/2022 referente à data-base de 1º de abril de 2021;

4º) Autorização e xação do Desconto de Contribuição Assistencial em favor do Sindicato.

Porto Alegre,30 de abril de 2021.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente

 Conra no verso deste boletim COMO VOTAR 
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COMO VOTAR NA ASSEMBLEIA DE PAUTA 
DA CONVENÇÃO DAS PRESTADORAS 
QUE SERÁ REALIZADA EM 6\5\2021

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, no dia 6\05\2021, às 12h, em 

primeira chamada e, na ausência do quórum estatutário, às 12h30, em 

segunda chamada com qualquer quórum, através de uma live (transmissão 

ao vivo) no Facebook do SINTTEL-RS. 

Em ato contínuo, o Sindicato comunicará a abertura da votação, que 

será realizada por meio de formulário, com preenchimento de nome, CPF e 

empresa prestadora de serviços de Telecomunicações a qual o empregado 

tem vínculo empregatício.

Na sequência, o Sindicato comunicará a abertura da votação, que será 

realizada por meio de formulário, acessando através do site do Sindicato, 

no qual o empregado deve responder: 

SIM (aprova a proposta);

NÃO (rejeita a proposta);

ABSTENÇÃO (se abstém da proposta).

COMO VOTAR

Todos os trabalhadores das empresas citadas no Edital estão aptos a 

votar.

 Link para votação: http://www.sinttelrs.org.br/votar

Somente serão recebidos os votos enviados no período que terá 

início às 12h do dia 06\05\2021, 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 7\05\2021, via notícias e boletins eletrônicos 

da Entidade.


