SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINTTEL/RN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, faço saber a todos os interessados que a Diretoria do
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES
E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, entidade sindical de primeiro grau, com sede em Natal, Estado do
Rio Grande do Norte, à Rua Jundiaí, nº 414, Largo Eng. Otávio Tavares, Casa
5, Tirol, CEP 59.020-120, inscrito no CNPJ sob nº 09.097.221/0001-02,
através do seu Presidente, convoca os associados no âmbito de sua base
territorial, da categoria profissional dos trabalhadores em empresas de
telecomunicações, transmissão de dados e correio eletrônico, telefonia
móvel celular, serviços troncalizados de comunicação, radiochamada,
telemarketing, centro de atendimento (call center), projeto, construção e
instalação de equipamentos e meios físicos de transmissão de sinal,
operadores de mesas telefônicas, trabalhadores em empresas interpostas
com a empresa de telecomunicações, tomadora de serviço, e os demais
trabalhadores em atividades econômicas idênticas, similares ou conexas
com telecomunicações na base territorial do Estado do Rio Grande do Norte
para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em duas sessões
contínuas, a primeira no dia 24 de janeiro de 2018, no endereço à Avenida
Cunha da Mota, 453, Centro, CEP 59600-160, Mossoró/RN, às 10 horas, e
a segunda no dia 26 de janeiro de 2018, no endereço à Rua Marise Bastier,
1713, Lagoa Nova, CEP 59076-360, Natal/RN, às 8 horas, onde, nos termos
do art. 119 do Estatuto Social, será discutida e deliberada a seguinte ordem
do dia: a) leitura e discussão da proposta de alteração estatutária; b)
aprovação ou não da proposta de alteração estatutária.
Natal, 28 de dezembro de 2017

Gilberto Pirajá Martins Júnior
Presidente

Rua Jundiaí, 414 – Largo Otavio Tavares, Casa 05 – Tirol – Natal / RN – CEP 59.020-120 – CNPJ 09.097.221/0001-02
Fone: (084) 3211-3131 – Celular: 98786-3080 – E-mail: contato@sinttelrn.org.br – Home page: www.sinttelrn.org.br

