
O SINTTEL-MG CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES DA
TELEFÔNICA/VIVO PARA A ASSEMBLEIA QUE DELIBERARÁ SOBRE A
PROPOSTA DE FRACIONAMENTO DO REAJUSTE DO ACT 2020/2022 –

CLÁUSULAS ECONÔMICAS 2020/2021

TELEFONICA VIVO
29 DE SETEMBRO DE 2021

ATENÇÃO TRABALHADORES DA TELEFÔNICA/VIVO S.A 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Em função da Pandemia do COVID-19, que torna arriscado a realização de assembleias
presenciais, e, seguindo às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o
Sindicato convoca assembleia à distância (virtual) para o dia 01 de outubro de 2021, para a
apreciação e deliberação da PROPOSTA DE FRACIONAMENTO DO REAJUSTE DO ACT
2020/2022 – CLÁUSULAS ECONÔMICAS 2020/2021. 

A votação da proposta será por e-mail, sendo que a apresentação da proposta, abertura e
fechamento da assembleia ocorrerá através da plataforma de reuniões on-line Zoom, por
convite enviado aos trabalhadores, no seguinte endereço: 

https://us02web.zoom.us/j/81955191443?pwd=ZVFJYnJmSmdCa1FWQTQ0c0hTQm1GZz09

A assembleia terá início às 10h00min e terminará às 11h00min. O voto se dará através do e-
mail identificado do trabalhador com sua manifestação, se é “A favor” ou “Contra” a proposta
apresentada pela empresa, ou “Abstenção”. Serão computados todos os votos enviados
para o e-mail: vivo2021@sinttelmg.org.br, no período compreendido entre 10h00min às
11h00min do dia 01.10.2021. Para a validação do voto deverá constar no e-mail nome
completo do trabalhador, registro funcional e sua manifestação de voto. 

Tudo, em conformidade com o edital abaixo discriminado:

https://us02web.zoom.us/j/81955191443?pwd=ZVFJYnJmSmdCa1FWQTQ0c0hTQm1GZz09


EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA VIRTUAL NO PERÍODO DA PANDEMIA DO
COVID-19. O SINTTEL-MG, entidade constituída para coordenação, defesa e representação
legal dos trabalhadores em telecomunicações, na base territorial compreendida pelo Estado de
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e levando em consideração o
período da pandemia do Covid-19, assim como as recomendações da OMS - Organização
Mundial da Saúde, convoca todos os trabalhadores, empregados da empresa
TELEFÔNICA/VIVO S.A, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, através de
videoconferência pelo link amplamente divulgado: https://us02web.zoom.us/j/81955191443?
pwd=ZVFJYnJmSmdCa1FWQTQ0c0hTQm1GZz09 e com votação por resposta ao e-mail
identificado e individual: vivo2021@sinttelmg.org.br, que ocorrerá no dia 01 de Outubro de
2021, e, terá seu inicio às 10h00min em primeira convocação, e na falta de quórum mínimo
necessário, conforme estatuto da entidade, 30(trinta) minutos depois, com qualquer número de
participantes, tendo seu término às 11h00min nesta mesma data. A assembleia apreciará e
deliberará sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação e deliberação sobre A PROPOSTA DE
FRACIONAMENTO DO REAJUSTE DO ACT 2020/2022 – CLÁUSULAS ECONÔMICAS
2020/2021. 2) Autorização para a Diretoria do SINTTEL-MG ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer
ações que sejam necessárias à defesa dos interesses da categoria profissional, caso rejeitada a
proposta; 3) Deliberação e aprovação sobre instalação em caráter permanente da Assembleia
Geral Extraordinária; 4) Aprovação da realização da assembleia virtual, suprindo a omissão
estatutária quanto às condições de convocação e realização de assembleias. 5) Outras
deliberações pertinentes. Belo Horizonte, 29 de Setembro de 2021. Roney Ilídio: DIRETOR DE
COORDENAÇÃO GERAL/SINTTEL-MG.

https://us02web.zoom.us/j/81955191443?pwd=ZVFJYnJmSmdCa1FWQTQ0c0hTQm1GZz09

