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O mínimo, pelo menos, 
deverá ser respeitado do 

Uiapoque (AP) ao Chuí (RS)

Telefônicos terceirizados nas operadoras 
agora têm garantias iguais em todo o país

O Sinttel convoca para avaliação  
1ª Convenção Coletiva Nacional

Depois de muita discussão en-
tre os Sindicatos filiados à Fenattel 
(Federação dos Trabalhadores) e 
o Sinstal (Sindicato patronal das 
empresas prestadoras de serviço 
para as operadoras de telefonia) 
finalmente teremos a primeira Con-
venção Coletiva de trabalho. Ela tem 
caráter nacional,  abrangendo todos 
os trabalhadores das empresas que 
prestam serviços para as operadoras 
de telecomunicações (Oi, Vivo, Claro, 
Tim, GVT, Embratel, Nextel) e outras 
que atuam no setor em todo o Espí-
rito Santo. 

Quem está metido nisso?
Esta primeira Convenção Coletiva 

é o ponto de partida. Começou a ser 
discutida quando a maioria dos sin-
dicatos de trabalhadores (20 Sintteis) 
se reorganizaram na Federação dos 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomuni-cações; 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 Ope-ração 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 estatutárias, convoca todos os trabalhadores em telecomunicações no Espírito Santo, empregados de empresas prestado-ras de serviços de telecomunicações filiadas ou não ao SINSTAL, exceto das empresas Telemont  e Sertel para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária,  na sede do sindicato situada na Rua Barão de Monjardim, 251 – Centro, Vitória, ES  no  dia 02 de agosto de 2012 às 18:00 horas, em primeira convocação e não atingindo-se o quórum legal, às 18:30 horas com qualquer número para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discutir e deliberar sobre a proposta negociada com o SINSTAL para celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2012-2013. 
Vitória, ES, 31 de julho de 2012

Nilson Hoffmann - Presidente do SINTTEL/ES
Edital publicado no Jornal Notícia Agora, de 31/07/2012

Trabalhadores 
em Telecomuni-
cações no Brasil 
(Fenattel). Juntos, 
os sindicatos re-
presentam 95% 
dos trabalhado-
res desse setor 
em todo o país. 

Direitos e 
garantias iguais

O objetivo é, 
a partir desta ini-
ciativa, promover 
as adequações necessárias visando 
tornar igual e justo o tratamento que 
é dado a todos os trabalhadores nas 
empresas prestadoras de serviços,  
as chamadas empresas terceirizadas. 

O desafio é fazer com que os pa-
trões pratiquem os mesmos valores 
dos benefícios e salários em qualquer 
estado do Brasil. 

Datas base 
 em abril

Para tanto, a unificação das datas 
bases (início e fim dos Acordos e Con-
venções coletivas) no mês de abril já 
é um passo importante para tornar a 
nossa luta unificada. 

Ainda teremos de realizar aditi-
vos a essa convenção em virtude de 
que em algumas empresas salários 

e benefícios são maiores do que foi 
possível estabelecer nessa primeira 
Convenção. O que tem de positivo é 
que, daqui em diante, já está estabe-
lecido o mínimo a ser praticado pelas 
empresas. 

Portanto, para que possamos 
dar validade a Convenção Coletiva 
Nacional é que convocamos os traba-
lhadores das empresas prestadoras 
de serviços em telecomunicações no 
Espírito santo, para a assembleia que 
realizaremos nesta quinta feira, dia 
02 de agosto de 2012 às 18:00 horas 
na sede do Sinttel para deliberarmos 
sobre a aprovação da Convenção 
Coletiva.

Esperamos vocês todos. 

Veja onde fica o Sinttel, no verso

Vamos 
à assembleia 

para discutir e 
conhecer a Convenção 

Coletiva Nacional

dia 2 de Agosto, 
às 18 horas no 
auditório do 

sinttel
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Onde fica o 
Sinttel?

Parque Municipal 
Gruta da Onça

Curva do 
Saldanha

R
ua B

arão de M
onjardim

Rua Henrique Novaes

Av. `Princisa Isabel

Antiga 
Capitania 
dos Portos

Escola de 
Música

Estacionamento
Privado

Ponto ônibus
Posto de 

gasolina
 desativado

Posto desativado

Sinttel-ES

nº 251

Curva do 
Saldanha

FENATTEL

Pelo mapa é fácil encontrar. Se 
tiver dúvidas em achar, ligue 27 
3223-4844 e fale com as atenden-
tes.  Lembre-se que fica na Rua do 
Parque da Gruta da Onça, no Centro 
de Vitória. 

Dia 2/08, 
às 18h30

no 
auditório 
do Sinttel-

ES

Só com unidade nacional os 
telefônicos terceirizados vão avançar  

Fortalecer a unidade na-
cional para construir uma 
grande mobilização e bus-
car novas conquistas. Foi 
esse sentimento comum 
dos sindicatos de trabalha-
dores (Sintteis) e a Federa-
ção dos Trabalhadores no 

setor de telecomunicação 
(Fenattel) que fez brotar a 
primeira Convenção Coleti-
va de Trabalho dos trabalha-
dores e das empresas pres-
tadoras de serviços para o 
setor de telecomunicações.

 Apesar de pontos de 
vista às vezes divergentes e 
de realidades diferentes em 
vários estados,  os trabalha-
dores precisam alcançar a 
unidade que possibilitará 
ter uma Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) que real-
mente garanta bons salários 
e benefícios iguais e justos 
para todos os empregados, 
em qualquer empresa ter-
ceirizada nas operadoras 
Oi, Tim, Claro, Vivo, GVT, Em-
bratel, Nextel e outras que 

estiverem operando.
Para Nilson Hof- 

fmann, presidente 
do Sinttel-ES, “pre-
c i s a m o s  i n ova r. 
Além do aumento 
real de salário, da 
valorização do piso 
e das melhorias nos 
benefícios, como 
cesta básica, auxílio 
alimentação e PLR/
PPR,  temos que eleger o 
combate à rotatividade e às 
péssimas condições de tra-
balho como o eixo principal 
da campanha, para acabar 
com esse instrumento per-
verso de redução da massa 
salarial da categoria”. 

Segundo Nilson, a ter-
ceirização, a rotatividade, o 

assédio moral, o acúmulo 
de serviço e o aumento da 
jornada, além dos baixos sa-
lários,  não se justificam em 
um setor que lucra muito, 
como foi o das chamadas 
Teles, que em 2011 fatura-
ram R$ 10 bilhões. 

É hora de mudar isso!

As teles lucraram em 2011 R$ 10 bilhões. Oferecem a telefonia mais cara 
do mundo e aos trabalhadores terceirizados os piores salários e condições de 

trabalho. Esse cenário precisa mudar!

Nilson Hoffmann, presidente do 
Sinttel-ES


