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SINTTEL CONVOCA OS TRABALHADORES
DA TELEPERFORMANCE PARA A ASSEMBLÉIA
SOBRE O ACORDO COLETIVO 2015

O

Sinttel discutiu com a Teleperformance a
renovação do acordo coletivo 2015, e a
Teleperformance apresentou no último dia 13/01,
a sua proposta ﬁnal.
A data base dos trabalhadores da Teleperformance é 1º.
de janeiro. Agora é chegada a hora de ouvir os
trabalhadores, os únicos que têm a palavra ﬁnal sobre
o desfecho da campanha salarial.
Nesse sentido, o Sinttel convoca à todos os
trabalhadores da Teleperformance (RN) para uma
assembleia, a se realizar no auditório da empresa,
no próximo dia 20/01 (3ª. Feira), nos seguintes
horários: às 11 horas e às 13 horas.
Todos devem comparecer à assembleia que
esclarecerá em detalhes a proposta. A decisão é dos
trabalhadores que devem decidir, de forma livre e
consciente, sobre a aceitação ou não da proposta, bem
como os próximos passos da campanha salarial 2015.
Se programe e não falte! Não delegue a outros
uma decisão importante do seu total interesse. TODOS
À ASSEMBLÉIA!
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente do
S i n d i c a t o d o s Tr a b a l h a d o r e s e m E m p r e s a s d e
Telecomunicações no Estado do Rio Grande do Norte –
SINTTEL/RN, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca
todos os trabalhadores da TELEPERFORMANCE para
comparecerem à uma Assembleia Geral Extraordinária, a
realizar-se no dia 20 de janeiro de 2015 (3a.feira), na sede da
Empresa (auditório), localizada na Av. Tomaz Landim, s/n,
Jardim Lola, São Gonçalo do amarante, nos seguintes
horários: às 11:00 em primeira convocação e, às 11:30 horas
em segunda. E às 13 horas em primeira convocação e, às
13:30 horas em segunda, registrando-se que as segundas
convocações serão legitimadas com qualquer número de
trabalhadores presentes, para tratar da seguinte ordem do dia:
1) Discutir e deliberar sobre a proposta para celebração do
Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016;
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