
O PARCEIRO
Porto Alegre – Outubro/2021

BOLETIM

Nº 2611

ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA RADIANTE
A negociação do SINTTEL-RS com os representantes da RADIANTE, foi novamente, pelo 

segundo ano de Covid-19, prejudicada por essa pandemia. Mas ao contrário do ano 
passado, conseguimos melhorar a proposta inicial da empresa de 1% para 6% de reajuste 
salarial, retroativo a data-base de junho\2021.

Em função da Covid-19, a assembleia será na próxima quarta-feira, dia 13 de outubro, 
de forma virtual, no horário do almoço, das 12h às 14hs, para possibilitar a participação do 
maior número possível de trabalhadores, conforme edital abaixo:

        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 RADIANTE no estado do 
Rio Grande do Sul, associados ou não, para participarem da Assembleia Geral e Extraordinária à realizar-se no 
dia 13 de outubro de 2021, em 1ª chamada, às 12hs e 2ª chamada às 12h30min, em ambiente virtual, confor-
me orientações abaixo, a m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Análise e deliberação sobre a proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022.
ORIENTAÇÕES PARA A ASSEMBLEIA VIRTUAL 
Justica-se que, por conta da pandemia da Covid-19, a assembleia dar-se-á em ambiente virtual, observada 

a seguinte dinâmica: 
1) A sessão da assembleia será online, no dia 13 de outubro, das 12h às 14h através de uma live (transmissão 

ao vivo) no Facebook do SINTTEL-RS, visualizando as publicações, ou acessando o menu > Watch, opção > Ao 
Vivo. 

2) Em ato contínuo, 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) e ABSTENÇÃO (abster a proposta). 

3) Somente serão recebidos os votos enviados no período que terá início às 12h de quarta-feira dia 13 de 
outubro de 2021, e será encerrada às 14h deste mesmo dia, quando em seguida será feita a apuração, e o 
resultado será informado no dia seguinte, ou seja, dia 14 de outubro de 2021, via notícias e boletins eletrônicos 
da Entidade. 

COMO VOTAR - Todos os trabalhadores da Radiante estão aptos a votar, respeitando os critérios, abaixo: 
1) 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. 
2) Votação com celulares Smartphones, Android não é necessário login no Google, pois já possuem automáti-

co. 
3) Votação com aparelhos da Apple como Iphone e Ipad é o mesmo procedimento que pelo computador, terá 

que estar logado no navegador. 
4) Não será validado o voto que for duplicado, dados informados errados ou que não estiver vinculado ao 

quadro funcional da Radiante. 
5) É obrigatório preenchimento de todos os campos e-mail, nome, CPF e sua opção de voto. 
6) Link para votação: http://www.sinttelrs.org.br/votar 
7) 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, 06 de outubro de 2021
Gilnei Porto Azambuja

Presidente do SINTTELRS  



Rua Washington Luiz, 572 | Centro Histórico | CEP 90010-460 | Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3286-9600 | e-mail: sinttelrs@sinttelrs.org.br | Site: www.sinttelrs.org.br

Reproduz e Divulga

PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO ACORDO 
COLETIVO PARA OS EMPREGADOS DA 

RADIANTE

1 – Reajuste de 6% nos salários retroativo a 
junho\21 + 0,5% de anuênio;

2 – Reajuste do tíquete, auxílio-creche, 
auxílio lho especial e locação de carro dos 
empregados a serviço da empresa em 6% 
retroativo a junho\21;

3 – Manutenção das demais cláusulas do 
Acordo anterior, inclusive as 10 meia-bolsas do 
curso técnico de Telecomunicações do SENAI, 
que no ano passado teve vários colegas que se 
formaram;

4 – Pagamento dos reajustes na próxima 
folha de pagamento, inclusive de diferenças 
do retroativo, assim que a negociação for 
aprovada na assembleia dos empregados da 
Radiante da lial da RS.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA VIRTUAL 
DIA 13\10, DAS 12HS ATÉ 14HS – 

FAÇA A SUA PARTE!


