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Reproduz e Divulga

ATENÇÃO TRABALHADORAS E 
TRABALHADORES NA HUAWEI
Todos à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se 
no dia 20 de MARÇO às 18h30min em primeira chamada e 
19 horas em segunda chamada, para análise e deliberação: 

Elaboração/Deliberação sobre a Pauta:
- Reivindicações para o ACT 2018/2019;

Local: Sede do Sinttel/RS  – Rua Washington Luiz, 572
Centro Histórico – Porto Alegre/RS.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELE--

FÔNICAS 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 trabalhadores na empresa Huawei, no estado do 

Rio Grande do Sul, associados ou não, para comparecerem à Assembleia Geral e Extraordinária à realizar-se no 

dia 20 de MARÇO de 2018, às 18 horas e 30 min, em primeira chamada e, na falta de quórum mínimo estabelecido 

pela estatuto social, às 19 horas em segunda chamada, com qualquer quórum, nos seguintes locais:

- Porto Alegre: sede do Sinttel/RS, sito a Rua Washington Luiz, 572 - Centro Histórico; 

Para tratar da seguinte Ordem do Dia:

- E laboração/Deliberação sobre a Pauta de Reivindicações para o ACT 2018/2019;

- Autorização à diretoria deste sindicato para negociar, assinar acordo coletivo e/ou convenção coletiva 

de trabalho, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar acordo nos respectivos 

autos.

                                                                                                        

Porto Alegre, 12 de Março de 2018.

Gilnei Porto Azambuja
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TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!!!!!

Fortalecer o sindicato da sua categoria através da ampliação do seu quadro de associados indica comprometimento com a luta 
pela valorização do mundo do trabalho e significa mais poder de barganha nas negociações com o patrão,  na luta por novas con-

quistas e na defesa dos direitos dos trabalhadores em todas as suas instâncias.
Portanto, novos associados significam melhores condições para o enfrentamento das várias demandas de lutas. 

Consulte o www.sinttelrs.org.br para conhecer um pouco da história do Sinttel/RS, da luta dos telefônicos e outras informações 
sobre ACT’s, convênios, planos de saúde (Unimed, Doctor Clin, Centro Clínico Gaúcho, Uniodonto, 

e outros), assistência jurídica e saúde do trabalhador, além das colônias de lazer e as sedes I e II. 

ASSOCIE-SE
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