
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL

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, Sr. Gilnei Porto Azambuja, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca a todos os trabalhadores na empresa CETP, 
associados ou não, para comparecerem à Assembleia Geral e Extraordinária à realizar-se no dia 12 de julho de 
2018, às 7h30 em primeira convocação e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, às 8h, 
em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores, na Avenida A. J. Renner, nº 391, em frente 
da sede da CETP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Análise e deliberação sobre a proposta de ACT;
- Aprovação do sistema de registro de horário – Aplicativo via-celular;
- Redefinição das Escalas de trabalho com garantia de folga semanal. 
- 

Porto Alegre, 10 de julho de 2018.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente
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Porto Alegre –  Julho 2018

BOLETIM

Nº 2297

ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA CETP
ASSEMBLEIA PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE 

RENOVAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO ENTRE SINTTELRS E CETP
Após várias rodadas de negociação entre as partes, chegamos a uma proposta para que a 

categoria possa deliberar sobre a renovação do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho 2018\2019.

PROPOSTA NEGOCIADA PARA RENOVAÇÃO DO ACT:
1 - Negociamos o reajuste pelo índice de inflação do período, variação do INPC dos últimos 12 meses 

antes de nossa data-base, que é maio, no valor de 1,7% de reajuste nos salários e locação de carro.(retroativo 
a maio).

2 - O pagamento de uma cesta de tíquetes extras, pagos mensalmente de: mais 3 tíquetes extras 
(retroativo a maio). 

3 - Também foi negociado entre as partes, um novo modelo de produção, que é melhor que o modelo 
atual, pois possibilita que mais empregados da empresa, possam receber a produção mensalmente.

4 - Este reajuste está condicionado a implantação em definitivo do novo modelo de controle de 
frequência, através de aplicativo do celular e mudança nas escalas atuais da CETP, que possibilitem o 
descanso semanal remunerado e respeitem a jornada de trabalho de 44hs semanais.(Acabando com 
escalas de trabalho, com mais de 10 dias consecutivos sem folga). 

5 - Também foram negociadas 10 vagas para cabistas em curso de fibra ótica promovido pelo Instituto 
Avançar, sem custo para o empregado.

6 – Negociadas também: 10 meia-bolsas para empregados da Empresa, no curso técnico de 
telecomunicação semipresencial, com aulas noturnas no SENAI.( curso de duração de 2 anos, onde a 
empresa paga a metade e o empregado paga a outra metade).

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E DEFINA SE VAMOS 
APROVAR OU REJEITAR A PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO ACT



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 conquistas 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 assistência jurídica e saúde do trabalhador, além das colônias   

ASSOCIE-SE

de lazer e as sedes I e II.

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!
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DADOS PESSOAIS
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E-MAIL
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(  ) Fundação

                

(  ) Aposentado(a)INSS  
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MATRÍCULA

 

MODALIDADE DE DESCONTOS

 
 

Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto do meu salário, o pagamento das

 

mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sin?el.

 
                              

( 

  

) Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou Fundo de Pensão

 
                              

( 

  

) Débito em conta –

 

Banco: ___________Agência:________Conta Corrente:______________________

 
                              

(

   

) Boleto bancário

 
 

 

_________________________________, de ____________________de _______.

 
                                                                             

(local)

 
 

_______________________________________

 

Assinatura do(a) Titular

Presidente___________________________________________________
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