
Belo Horizonte: Em frente à Esplanada do Mineirão - Av. Presidente Carlos Luz - São Luiz;
Juiz de Fora (Subsede SINTTEL-MG): avenida Brasil, nº 2.444, bairro Centro;
Uberlândia (Subsede SINTTEL-MG): avenida Araguari, nº 254, bairro Martins; 
Varginha (Subsede SINTTEL-MG): rua Silva Bittencourt, nº 197, bairro Centro; 
Montes Claros (Subsede SINTTEL-MG): rua Doutor Veloso, nº 1.063, bairro Centro; 
Governador Valadares (Subsede SINTTEL-MG): rua Sebastião Correia Lima, nº 163-A, bairro Vila Bretas.

O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores das empresas representadas pelo SINSTAL REDE para participarem
da Assembleia Geral que será realizada no dia 03/08/2022, às 07h, em Belo Horizonte, Montes Claros,
Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares e Varginha (veja os endereços abaixo). Na oportunidade,
os trabalhadores irão deliberar acerca da proposta do Patronal para a nova Convenção Coletiva de Trabalho,
bem como sobre a possibilidade de deflagração de Greve Geral.

SINSTAL REDE
01 DE AGOSTO DE 2022

ASSEMBLEIA GERAL - SINSTAL REDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O SINTTEL-MG – Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações do Estado de Minas Gerais, entidade constituída para coordenação,
defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, na base territorial compreendida no Estado de
Minas Gerais, convoca, na forma estatutária, todos os trabalhadores, associados ou não, empregados das empresas de
projeto, construção, instalação, implantação e manutenção de redes e serviços de telecomunicações, para comparecerem
à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 03 de agosto de 2022, nas cidades de Belo Horizonte/MG, Em
frente à Esplanada do Mineirão - Av. Presidente Carlos Luz - São Luiz; Juiz de Fora/MG, na subsede do Sinttel/MG, situada
na avenida Brasil, nº 2.444, bairro Centro; Uberlândia/MG, na subsede do Sinttel/MG, situada na avenida Araguari, nº 254,
bairro Martins; Varginha/MG, na subsede do Sinttel/MG, situada na rua Silva Bittencourt, nº 197, bairro Centro; Montes
Claros/MG, na subsede do Sinttel/MG, situada na rua Doutor Veloso, nº 1.063, bairro Centro; Governador Valadares/MG,
na subsede do Sinttel/MG, situada na rua Sebastião Correia Lima, nº 163-A, bairro Vila Bretas, todas as 7 horas, em
primeira convocação, e na falta de quorum mínimo estabelecido pelo Estatuto Social, trinta minutos depois, em segunda
convocação, com qualquer número de presentes, para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: 1)
Proposta das empresas de reajustar salários e benefícios em 8%, divididos em 3 parcelas (2,5% em julho/2022,
2,5% em novembro/2022 e 3% em março/2023), para formalização de Convenção Coletiva de Trabalho para o
período 2022/2023; 2) Discussão e deliberação sobre os rumos que a categoria profissional poderá adotar,
inclusive sobre a possibilidade de deflagração de Estado de Greve; 3)  Autorização para o sindicato entabular
negociações coletivas, ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer ações necessárias em defesa dos direitos da categoria
profissional, caso permaneçam frustradas as negociações com as empresas; 4) Outras deliberações consequentes - Belo
Horizonte/MG, 01 de agosto de 2022 - Lourdes de Fátima Pires – Coordenadora Geral do SINTTEL/MG.




