
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA – O SINTTEL-MG, entidade constituída para coordenação,
defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, na base territorial compreendida pelo
Estado de Minas Gerais, convoca, na forma estatutária, todos os trabalhadores, empregados das empresas
representadas pelo sindicato patronal SINDHART,  para participarem da Assembléia Geral Extraordinária de
modo virtual em razão do estado de calamidade pública que foi declarado no país a partir de 22/03/2020, através
da plataforma https://enqueteonline.com.br/survey-1.0/survey.xhtml?id=8745, no dia 30 de Setembro 2021,
das 10:00 às 16:00 horas, todas as AGE/s em primeira convocação e na falta de quórum mínimo estabelecido
pelo Estatuto Social, trinta minutos depois, em segunda e última convocação, com qualquer número de
presentes, sobre a seguinte ordem do dia: 1)Discussão e apreciação da Pauta de Reivindicações a ser
apresentada ao Sindicato Patronal SINDHART, visando a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT
2021, firmados entre o SINTTEL-MG e o SINDHART; 2)Autorização para a Diretoria do SINTTEL-MG retomar as
negociações coletivas, ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer ações que sejam necessárias à defesa dos
interesses da categoria profissional, caso frustradas as negociações com a empresa; 3)Discussão e deliberação
sobre instalação em caráter permanente da Assembleia Geral Extraordinária; 4) Outras deliberações pertinentes.
Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021. Comissão Executiva do SINTTEL-MG. 

O SINTTEL-MG, legitimo representante dos trabalhadores em empresas de Telecomunicações do estado
de Minais Gerais, convoca os trabalhadores das empresas representadas pelo SINDHART para
Assembleia Geral que será realizada de forma virtual com acesso através do link
https://enqueteonline.com.br/survey-1.0/survey.xhtml?id=8745, no dia 30/09/2021, das 10h às 16h.
Na oportunidade, os trabalhadores irão apreciar e deliberar sobre a Pauta de Reivindicações que será
apresentada ao SINDHART (caso seja aprovada em Assembleia Geral).
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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2022 - SINDHART

Faça a leitura do Qrcode
para acessar a plataforma

de votação.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo Whatsapp (34) 98402-6157.

Faça a leitura do Qrcode
para acessar a Pauta de

Reivindicações na íntegra.
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