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Atenção trabalhadores da 
Gecel. Tem assembléia dia 9

Assembléia Geral de 
discussão e aprovação da 
Pauta de Reivindicações

Dia 9 de março 
(2ª feira)

A partir das 18 horas no 
Auditório do Sinttel-ES

O Sinttel convoca os trabalha-
dores da Gecel para a assembléia 
de abertura da Campanha Salarial. 
Vamos começar a discutir as bases 
do Acordo Coletivo de Trabalho 
2009/2010.

Queremos saber o que os tra-
balhadores querem que levemos 
para os patrões através da pauta de 
reivindicações. 

 
Elevar o Piso Salarial 

e ampliar direitos
Está na hora de 

sermos valorizados pelo 
nosso trabalho. Reajus-
te salarial e aumento 
real tem que estar na 
pauta de discussão do 
Acordo. 

Respeito à Jornada de Trabalho
Outro ponto que a empresa  não 

respeita é a jornada de trabalho e 
o pagamento de hora extra. Esse 
negócio de trabalhar sem ter folga e 
quando o chefe quer, não dá. Quere-
mos discutir esse problema que afeta 
a maioria dos trabalhadores.

Ampliação do valor do tíquete
A alta dos preços dos alimentos 

foram os vilões do aumento da infla-
ção nestes últimos 6 meses. E é lógi-
co que os restaurantes aumentaram 
o preço da comida, mas o tíquete 
alimentação na Gecel continua ma-
gro. Precisamos elevar o valor. Outro 
assunto que o Sinttel quer discutir é 
o Plano de Saúde. Compareça!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TRABALHADORES DA GECEL SA, 

 NO DIA 09/03/2009
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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 Trans-
missão de Sinal; Similares e Operadores de Mesas 
Telefônicas no Estado do Espírito Santo – convoca os 
trabalhadores da GECEL S/A, para a Assembléia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 09 de março 
de 2009, na sede do Sinttel-ES sito à rua Barão de 
Monjardim, 251 – Centro – Vitória,   às 18:00 horas, em 

primeira convocação e às 18:30 horas, em segunda e 
última convocação. A assembléia vai deliberar sobre a 
seguinte pauta:

a) Discutir e aprovar a Pauta de Reivindicações a 
ser encaminhada à empresa para celebração do Acordo 
Coletivo de Trabalho; b) Outorga de poderes à diretoria 
do Sinttel-ES para negociar e celebrar o Acordo Coletivo 
de Trabalho; c) Autorizar a direção sindical a instaurar 
dissídio coletivo, caso não obtenha êxito nas negocia-
ções para o Acordo; d) Transformar a Assembléia Geral 
Extraordinária em Assembléia 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, 05 de março de 2009.
Nilson Hoffmann – Presidente – SINTTEL-ES

O Sinttel convida todos os trabalhadores e trabalhadoras para 
participarem da Campanha Salarial 2009/2010.

Vamos centrar nossa luta e nossos esforços para recuperar a 
dignidade dos trabalhadores em telecomunicações. Durante anos 

perdemos muito nos salários e pioraram nossas condições de 
trabalho. Agora precisamos ser valorizados.

Elevar o Piso Salarial
e ampliar direitos


