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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA DARUMA

       EDITAL DE CONVOCAÇÃO 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, entidade sindical de primeiro grau, com 
sede na rua Washington Luiz, nº 572, em Porto Alegre/RS, por seu Presidente – Gilnei Porto 
Azambuja - convoca todos os empregados da DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 
S/A, associados ou não, para Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no 25 de janeiro 
de 2019, às 15horas, em primeira chamada, e na falta de quórum mínimo estabelecido pelo 
estatuto social, às 15 horas e 30 minutos em segunda convocação, com qualquer número, nos 
locais abaixo indicados, para deliberarem sobre a seguinte  Ordem do Dia:

1ª) Manutenção da proposta da empresa para celebração do instrumento coletivo de trabalho 
2018/2020; 

2ª) Autorizar o SINTTEL/RS a negociar, celebrar acordo e/ou convenção coletiva de trabalho 
e/ou ajuizar protesto judicial e dissídio coletivo de trabalho;

3ª) Autorizar o SINTTEL/RS a ingressar com ação judicial para eventual descumprimento do 
instrumento coletivo de trabalho e

4ª) Discutir e deliberar sobre formas de mobilização coletiva de trabalho, inclusive, a 
paralisação coletiva dos trabalhos.

LOCAIS DAS ASSEMBLEIAS:
PORTO ALEGRE – Rua General Auto, 349 – Centro Histórico.
PELOTAS - Rua Voluntários da Pátria, 1266 – Centro.
SANTA MARIA – Av. Rio Branco, 601 / 301 – Centro. 

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

Presidente

 Todos(as) à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de janeiro 
de 2019, às 15h em primeira chamada e 15h30 em segunda chamada, para análise e 
deliberação:
Manutenção da proposta da empresa para celebração do instrumento coletivo de 

trabalho 2018/2020; 
Autorizar o SINTTEL/RS a negociar, celebrar acordo e/ou convenção coletiva de 

trabalho e/ou ajuizar protesto judicial e dissídio coletivo de trabalho;
Autorizar o SINTTEL/RS a ingressar com ação judicial para eventual descum-

primento do instrumento coletivo de trabalho e; 
Discutir e deliberar sobre formas de mobilização coletiva de trabalho, inclusive, a 

paralisação coletiva dos trabalhos.
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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. 


