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CANAL DE VOZ
Telefonistas! Sinttel convoca 

assembleias na sexta (9)
Chegou a hora de melhorar os salários! Vamos nos reunir para montar apauta 

de reivindicação. Portanto, telefonistas, Operadores de Telemarketing e 
teleatendentes estejam todos (as) na próxima sexta-feira, 09, no auditório do 
Sinttel, no centro de Vitória. Para facilitar a participação, a assembleia será 

realizada em dois horários, às 10 horas e às 16h30m
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A assembleia tem o 
objetivo de discutir a pauta 
de reivindicações visando 
a renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) 
2010/2011. Após, será 
encaminhada ao SEACES 
(Sindicato das Empresas de 
Asseio e com servação do 
Estado do Espírito Santo).  
Lembre-se! A pauta de 
reivindicações é o primeiro 
passo para uma negocia-
ção que seja vantajosa 
para os trabalhadores. 
Se as assembleias forem 
participativas, com certeza, mostrará a nossa força.

Além disso,  todos sabem que o que for negociado agora, valerá até maio 
do ano que vem.  A Convenção Coletiva abrange telefonistas, operadores 
de telemarketing e teleatendentes, aí incluídos os colegas operadores do 
Ciodes e Cesan.  O Sinttel conta com a sua presença. Vamos à luta!!!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINTTEL-ES – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações; Telefonia Móvel; Centros de Atendimento; Call Centers; Transmissão de Dados e Serviços da Internet; Serviços Troncalizados de Comunicação; Rádio Chamadas; Telemarketing; Projeto, Construção, Instalação, Manutenção e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal; Similares e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Espírito Santo convoca os trabalhadores que exercem a função de Telefonista e Operador de Teleatendimento ou de Telemarketing, empregados de empre-sas prestadoras de serviços, vinculadas ou representadas pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Espírito Santo - SEACES, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 09 de abril de 2010, em duas sessões, sendo a primeira sessão a partir das 10:00 (dez horas) e a  segunda sessão a partir das 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos). As assembleias serão realizadas na sede do sindicato sito a rua Barão de Monjardim, 251 – Centro – Vitória – ES, respeitando-se os quoruns legais e estatutários. A assembleia vai deliberar sobre a seguinte pauta: 
a) Discutir e aprovar a Pauta de Reivindicações a ser encaminhada ao SEACES para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho b) Outorga de poderes à diretoria do Sinttel-ES para negociar e celebrar a Convenção Coletivo de Trabalho junto ao SAECES; c) Autorizar a direção sindical a instaurar dissídio coletivo, caso não obtenha êxito nas negociações; d) Transformar a Assembleia Geral Extraordinária em Assembleia Permanente; e) Discutir e aprovar a contribuição assistencial prevista no inciso IV do art. 8º da CF e alínea “e” do art. 513 da CLT.

Vitória, 07 de abril de 2010.
Nilson Hoffmann – Presidente – SINTTEL-ES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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