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

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS 
PROVEDORAS DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES:

Após algumas rodadas de negociação entre o SINTTEL-RS e SINSTAL, chegamos a uma proposta de renovação 
desta Convenção que tem data-base em junho, para apresentar nas assembleias dos trabalhadores do setor, a 
serem realizadas de forma virtual, no dia 10 de agosto, a partir das 18h30, convocada conforme edital abaixo: 

          EDITAL 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, por seu presidente, Gilnei Porto 
Azambuja, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores de empresas 
que realizam os serviços de instalação, manutenção, sistemas de SCM, SVA, STFC, SEAC, 
empresas prestadoras de serviços de construção e implantação de infraestrutura para ISPs ou 
IAPs e correlatos do Estado do Rio Grande do Sul, associados ou não, para comparecerem para dar 
continuidade à Assembleia Geral Extraordinária iniciada em 06/06/22, quando foi aprovada a pauta de 
reivindicações da categoria. Esta nova assembleia será dia 10 de agosto de 2022, às 18h30 em primeira 
chamada e, na ausência do quórum estatutário, às 19h, em segunda chamada com qualquer quórum, 
através de acesso ao site do SINTTEL-RS (www.sinttelrs.org.br),para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 

1º) Análise e deliberação sobre a proposta para celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2022.
 

Porto Alegre, 3 de agosto de 2022. 
Gilnei Porto Azambuja

Presidente do SINTTEL-RS

COMO VOTAR NA ASSEMBLEIA QUE SERÁ REALIZADA EM 10\08\2022: 
Justifica-se que, por conta da pandemia da Covid-19, a assembleia acontecerá em ambiente virtual, 

observada a seguinte dinâmica:
 1) A sessão da assembleia será online, no dia 10\08\2022, às 18h30min, em primeira chamada e, na 

ausência do quórum estatutário, às 19hs, em segunda chamada com qualquer quórum, através de uma live 
(transmissão ao vivo) no Facebook do SINTTEL-RS - https://www.facebook.com/sinttelrs ;

 2) Os trabalhadores poderão tirar dúvidas sobre o conteúdo da proposta de renovação da Convenção, 
durante a transmissão da assembleia, através do campo “comentar”; 

3) 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 e no qual o trabalhador 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 19h do dia 10\08\2022, e será 

encerrada às 20hs, deste mesmo dia, quando em seguida será feita a apuração.
O resultado será informado até o dia seguinte, ou seja, dia 11\08\2022, via notícias e boletins eletrônicos 

da Entidade.



RELATO DAS NEGOCIAÇÕES DO SINTTEL-RS 
COM O SINDICATO PATRONAL EM 2022, 

PARA RENOVAÇÃO DESTA CONVENÇÃO DE 
PROVEDORES DO SETOR NO RS:

A negociação iniciou em junho deste ano, pois esta é nossa data 
base, e vale para todos os trabalhadores de Empresas de 
Provedores de Serviço do setor de telecomunicações do Estado que 
não tenham Acordo Cole�vo firmado com o SINTTELRS este ano. 

A negociação foi complicada, frente a uma inflação do período 
que ficou em 11,90% e onde, pra�camente todas as grandes 
empresas do setor, fecharam acordos nos demais Estados do Brasil, 
na mesma linha desta proposta negociada para aqui no RS.

 

PRINCIPAIS ITENS DA PROPOSTA A SER ANALISADA 
NA ASSEMBLEIA DE 10/08/22 PARA RENOVAÇÃO DA 

CCT DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES DO RS:

1) Reajuste de 6% nos salários, retroa�vo à database em junho;
2) Reajuste de 6% nas demais cláusulas econômicas, retroa�vo à 

database em junho;
3) Pagamento de uma Cesta Natalina em �quetes no valor de R$ 

250,00 em dezembro para os empregados sindicalizado ao 
SINTTELRS; 

4) Manutenção das demais cláusulas da atual da Convenção dos 
Provedores do RS. 

PARTICIPEM DESTA ASSEMBLEIA!


