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CANAL DE VOZ
SINTTEL ES

Sinttel inicia 
processo eleitoral

Nesta quarta-feira, dia 21 de março, o Sindicato reunirá 
os associados, em assembleia, para discutir o calendário 
da eleição e eleger a comissão eleitoral que coordenará o 

processo de escolha desses novos companheiros (as)

A assembleia está 
marcada para as 
18h30min e se realiza 
no auditório da entida-
de que fica na Rua Ba-
rão de Monjardim, 251, 
no centro de Vitória. O 
próximo mandato vai 
até 2016. 

Conforme edital 
publicado no jornal A 
Tribuna, no dia 16/03, e 
afixado nos quadros de 
avisos da maioria das 
empresas, o Sinttel 
quer dar visibilidade e 
publicidade à eleição. 
O objetivo é permitir a 
participação de todos 
os associados em 
condições de votar. 

Nova etapa
Chegamos ao fim 

de mais um mandato 
e acreditamos  que a atual dire-
ção se dedicou para oferecer aos 
trabalhadores – sindicalizados 
e não sindicalizados – o  melhor 
trabalho em prol da categoria 
representada pelo Sinttel-ES.  

Honrar o voto de confiança 
depositado pelos trabalhadores 
e, em especial pelos associados 
do Sindicato, foi sempre o maior 

desafio.
Muitas foram as lutas. Mui-

tas foram as dificuldades, mas 
vitórias foram conquistadas.  O 
objetivo é um só: fazer respeitar 
e ampliar os direitos dos traba-
lhadores e os últimos quatro 
anos mostram que o Sinttel não 
desviou-se dessas metas. E nem 
poderia ser diferente, pois Sin-
dicato de verdade é o que está 

presente nas ações de 
defesa da categoria. 

A eleição do Sindica-
to é um dos momentos 
mais importantes da 
organização dos traba-
lhadores. 

Até a eleição
O processo eleitoral 

começa com a assem-
bleia elegendo a comis-
são eleitoral. São as pes-
soas que vão coordenar 
todas as etapas até a 
posse da nova direção. 

A partir dai, elabora-
-se um calendário, 
definindo prazos e 
datas para a inscrição 
de chapas e os dias da 
eleição, obedecendo as 
regras estabelecidas no 
Estatuto. 

O (a) trabalhador (a) 
consciente dos seus deveres não 
pode ficar de fora desse processo. 
A eleição do sindicato é muito 
importante, pois os eleitos é que 
vão negociar os acordos e con-
venções coletivas que definem 
os pisos reajustes salariais, por 
exemplo. 

Percebeu porque você precisa 
participar? Vem com a gente!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL 

ELEITORAL
O presidente do 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 
– SINTTEL-ES, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
atendendo o disposto nos Arts. 51 e 52 do Estatuto do Sinttel-ES e 
respectivos parágrafos, convoca todos os seus associados quites, e 
em condições de voto, para participarem da Assembléia Geral Eleito-
ral, a ser realizada no dia 21 de março de 2012 no auditório do Sinttel-ES, na 
Rua Barão de Monjardim, 251 – centro – Vitória/ES, às 18 h (dezoito horas) 
em primeira convocação e às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) 
em segunda convocação, com qualquer número de associados 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Eleger os membros que formarão a Comissão Eleitoral;

2) Elaborar e aprovar o calendário eleitoral para realização 
das eleições da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, dos 
Delegados Representantes e dos respectivos suplentes para 
o quadriênio 2012/2016.

Vitória, 16 de março de 2012
Nilson Hoffmann - Presidente do SINTTEL/ES
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Campanha Salarial 2012

Começam as 
negociações 
dos Acordos 

e Convenções 
Coletivas

As reivindicações já 
foram definidas com os 

trabalhadores em assembleias 
realizadas nos dias 9, 10 e 12 
de março. As pautas contendo 
os desejos dos trabalhadores 

estão sendo enviadas ao 
Seaces e ao Sinstal (ambos 

sindicatos patronais)

O Sinttel realizou assem-
bleias com as telefonistas e 
atendentes do Ciodes, Cesan e 
na BrasilCenter. Também cha-
mou os trabalhadores nas em-
presas contratadas pelas opera-
doras de telefonia, os chamados 
terceirizados. 

Se contar o número de traba-
lhadores na categoria telefônica, 
uma minoria compareceu às 

salarial 2012. 
Isso não é um bom começo, 

ou seja, não começamos com o 
pé direito como queria o Sinttel, 
o sindicato dos trabalhadores 
que negocia os Acordos e Con-
venções Coletivas. 

O que é Campanha 
Salarial?

É um momento em que os tra-
balhadores se juntam para lutar 
por melhores salários e condi-
ções de trabalho. É o período em 
que vence os Acordos e Conven-
ções coletivas e precisam ser 
renovados. Ou seja, negociados 
novamente com os patrões. 

Os trabalhadores passam 
o ano todo reclamando que o 
salário é baixo e que os locais 
de trabalho são inadequados. 
Mas quando o Sinttel chama a 
categoria para discutir e encon-
trar meios de ampliar e melho-

rar, parte dos trabalhadores se 
omite. 

Os patrões mandam olheiros 
para as nossas assembleias e 
quando vêem que a participação 
é pequena, entram querendo 
reduzir os direitos. Vão com tudo 
nas negociações e ao invés de 
ampliar e melhorar os benefí-
cios, querem tirar.

O que é Acordo 
Coletivo de Trabalho 

ou ACT?
É um contrato, feito na data 

base, em que os trabalhadores 
e os patrões estabelecem ga-
rantias de reajustes, aumentos 
salariais, benefícios como plano 
de saúde, tíquete alimentação, 
redução de jornada, entre ou-
tros. A data base é quando o 
ACT termina. Ai é hora de fazer 
outro, ampliando os direitos que 
estavam estabelecidos.

Então, não há saída! Vamos 
nos envolver, participar. Senão, o 
bicho vai pegar.

assembleias 
que deram iní-
cio à campanha 


