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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA HUAWEI

       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 Huawei, no estado do Rio Grande do Sul, associados ou não, para 
comparecerem à Assembleia Geral e Extraordinária à realizar-se no dia 29 de janeiro de 2019, 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, na sede do Sinttel/RS, sito a Rua 
Washington Luiz, 572 - Centro Histórico, em Porto Alegre, para tratar da seguinte Ordem do Dia:
E laboração/Deliberação sobre a Pauta de Reivindicações para o ACT 2019/2020;
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;

Deliberar, de maneira prévia e expressa, sobre a fixação ou não de desconto de Contribuição 
Assistencial em favor do Sindicato e Federação.

Porto Alegre, 22 de janeiro de 2019.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente

 Todos à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se 
no dia 29 de janeiro, às 18h30min em primeira chamada e 
19 horas em segunda chamada, para análise e delibera-
ção:
Elaboração/Deliberação sobre a Pauta de Reivindicações 

para o ACT 2019/2020;
Autorização à diretoria deste sindicato para negociar, 

assinar acordo coletivo e/ou convenção coletiva de traba-
lho, bem como para formular protesto judicial, instaurar 
dissídio coletivo e firmar acordo nos respectivos autos;

Deliberar, de maneira prévia e expressa, sobre a fixação 
ou não de desconto de Contribuição Assistencial em favor 
do Sindicato e Federação.

LOCAL: Sede do Sinttel/RS – Rua Washington Luiz, 572, 
Centro Histórico – Porto Alegre/RS.
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Reproduz e Divulga

APROVEITE AS FÉRIAS EM RONDINHA
O SINTTEL-RS disponibiliza aos sindicalizados, férias e lazer a preços super em conta na Colônia de 

Férias em Rondinha, no litoral Norte do Estado. O local tem toda a infraestrutura, com comodidade e é 
próximo da praia. Para utilizar a Colônia neste verão, entre em contato com o Sindicato, pelo telefone 
(51) 3286.9600 ou diretamente com a Secretaria em Rondinha pelo telefone (51) 3606.1313. 
ATENÇÃO: A diária com café da manhã passou de R$ 58,00 para R$ 50,00. 


