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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA VOGEL

Após muitas tentativas, conseguimos negociar uma 

proposta para renovação do Acordo Coletivo de 

Trabalho (ACT), que venceu em outubro do ano passado. 

A proposta foi apresentada em uma segunda mesa de 

mediação, com mediação do Tribunal Regional do 

Trabalho-RS (TRT-4) e Ministério Público de Trabalho 

(MPT) que teve a participação de representantes da 

direção do SINTTEL-RS e VOGEL.

Em função da pandemia da Covid-19, que torna 

perigosas reuniões com aglomeração de pessoas, 

vamos realizar, pela primeira vez, uma assembleia à distância. O objetivo é 

viabilizar a participação de todos os(as) trabalhadores(as) na VOGEL, de forma que 

possam se posicionar sobre a proposta negociada entre as partes, mediada em sessão 

do TRT-4.

Para isto solicitamos na audiência, que a empresa fornecesse a relação dos e -

mails dos(as) trabalhadores(as) na VOGEL, o que possibilitará realizar a assembleia, 

sem risco de contágio às pessoas. Esta será o primeira experiência de assembleia à 

distância e se traduz num teste.

A ideia é fazer a assembleia na sexta-feira, dia 8 de maio, à distância, onde o(a) 

trabalhador(a) poderá votar à distância através de seu e-mail, das 10hs até as 12hs, 

se aprova ou não a proposta que será apresentada, na quinta por e-mail. O(a) 

trabalhdor(a) poderá tirar suas dúvidas até o início da assembleia, través de e-mail a 

ser definido com antecedência pelo Sindicato.

ATENÇÃO! Confirme se recebeu este e-mail e se pode participar desta 

assembleia neste horário definido: sexta-feira, dia 8 de maio, das 10hs até 

12hs, onde você pode votar neste período de tempo, nos dando sua 

confirmação de participação.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA À DISTÂNCIA 
A SER REALIZADA PELO SINTTEL-RS DIA 8 DE MAIO

 PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E DEFINA 
SE CONCORDA COM A PROPOSTA 

NEGOCIADA ENTRE AS PARTES



Dados Profissionais:

Empresa:  Cargo/Função:  Matrícula:

Endereço Profissional:

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: 

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSSAtivo(a) Pensionista

FICHA DE FILIAÇÃO

Modalidade de Desconto

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

          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
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