SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO
TRABALHO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Código Sindical: 912.005.371.04365-3 IE: Isento CNPJ: 92.758.267/0001-60
Atendimento 100% virtual - presencial somente mediante agendamento
www.sinditestrs.org.br - sinditestrs@sinditestrs.org.br - (51) 3221-7120 - 99667-9655

É HOJE – PARTICIPE - COMPARTILHE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária dos(as) Técnicos(as) de Segurança do
Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul
Como participar?
No dia e horário indicados, acesse o Facebook ou.Youtube do Sindicato pelo link
abaixo e assista a transmissão ao vivo. Ao mesmo tempo, durante a transmissão,
você poderá postar mensagens/colaborações/questionamentos nestes canais.
Todas as mensagens postadas serão respondidas, na medida do possível durante
a própria transmissão ou posteriormente, assim que possível.
O link para participação pelo Google Meet será disponibilizado no site do
Sindicato até 10 minutos antes do início previsto.
Como votar?
Durante a transmissão da Assembleia será disponibilizado nestes canais da web e
no site do Sindicato: www.sinditestrs.org.br, um link do formulário com a
sugestão de pauta de reivindicações e que permitirá seja feita a votação e ao
mesmo tempo, ao ser respondido, será o comprovante de participação
(equivalerá à sua assinatura na lista de presenças da Assembleia).
Quem pode participar?
Todos(as) os(as) Técnicos(as) de Segurança do Trabalho residentes e/ou que
trabalham no Estado do Rio Grande do Sul (exceto o município de Caxias do Sul
que não é abrangido pelo SINDITESTRS).
Dia, horário, meios?
Dia 29/01 às 19h30 e dia 30/01 às 10h30 ao vivo pelo facebook e
youtube
https://www.facebook.com/sinditestrs.org.br (acesse e curta)
https://www.youtube.com/user/SinditestRS (acesse e inscreva-se)
Dia 30/01 às 14h30 pelo Google Meeet
(este link de acesso será gerado e divulgado no site do Sindicato:
http://www.sinditestrs.org.br até 10 minutos antes do início da
Assembleia)
Em todos os dias/horários, a transmissão iniciará minutos antes do horário da
segunda e última chamada.
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