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CANAL DE VOZ
Sinttel convoca 

assembleia
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Todos estão 
convocados para 
a assembleia. É 
hora de discutir 
os problemas e 
montar a Pauta

de reivindicações

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria 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, convoca todos(as) os(as) trabalhadores(as) que atuam no call center da Dacasa Financeira e da Promov para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede do sindicato situada na Rua Barão de Monjardim – Centro, Vitória, ES  no  dia 05 de outubro de 2012,  em dois horários sendo o primeiro às 12:30 h e o segundo às 14:15 h, respeitando--se os quoruns legais estatutários, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação, com modificação ou não, da Pauta de Reivindicação previamente elaborada pela Diretoria do Sinttel-ES, para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013; b) Outorga de poderes à diretoria do Sinttel-ES para negociar e celebrar o Acordo Coletivo de Trabalho 2012-2013; c) Autorizar a Direção do Sinttel-ES, em caso de impasse com a empresa, instaurar dissídio coletivo, decretar greve total ou parcial da categoria e/ou tomar quaisquer outras medidas cabíveis nesta situação; 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, ES, 03 de outubro de 2012

Nilson Hoffmann - Presidente do SINTTEL/ES

Dia 5/10, sexta feira, às 12h15 e às 
14h30, no auditório do Sinttel

O Sinttel-ES convoca os trabalhadores do call center da Da-
casa e da Promov para a assembleia que vai discutir as reivindi-
cações dos  empregados para montarmos a Pauta de Reivindi-
cações, que será encaminhada à empresa. 

Muito importante a participação de todos. E agora não há 
desculpa para não ir, porque o Sindicato fica pertinho de onde 
está o call center. É o início da Campanha Salarial que vai dis-
cutir as melhorias do salário, dos benefícios do Acordo Coletivo 
2012/2013. 

Se começamos unidos, tem mais mais chances de fechar 
um bom acor-
do. 



O sindicato está 
pertinho de vocês
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O Sinttel é sempre otimista quanto às 
conquistas da categoria, afinal ninguém 
luta para perder. Porém, sabe que a luta 
não é fácil, pois a cada ano que passa, as 
empresas querem lucrar mais e reduzir 
suas despesas. Isso significa explorar ain-
da mais os empregados, pagando salários 
miseráveis, reduzindo os benefícios para 
encher os bolsos, as contas bancárias dos 
empresários e dos acionistas. 

O Sinttel acredita que para enfrentar 
esse jogo só precisa que as assembleias 
sejam lotadas, que os trabalhadores dis-
cutam o assunto da campanha salarial, 

não só a parte econômica, como aumento 
salarial, no tíquete, etc. Mas é importante 
que levantemos a bandeira do adoecimen-
to dos trabalhadores devido às péssimas 
condições de trabalho. O segredo da vitória 
dos trabalhadores está na participação, 
pois o sindicato não existe sem os trabalha-
dores e, portanto, sem eles não há a quem 
representar. 

Portanto, vá as assembleias, discuta 
com o seu colega, leia os boletins do Sin-
dicato, denuncie as irregularidades, ajude 
o sindicato com informações que vão fazer 
os empresários cederem. 

Parque da Gruta da Onça

Praça Getulio Vargas

Rua Henrique Novaes
Av. Jerônimo Monteiro R

 G
ov José S

ete

Av. Princesa Isabel

Lojas 
Americanas

Marisa

P
inkB

iju

S
antander

Ed. 
Vitoria 
Center

Ed. 
Março

Banestes
Escola de Música do ES

Dadalto

Restaurante Top 
Gril

Ed. Jusmar

nº 251

Posto 
desativado

Posto desativado

Rua B
arão de M

onjardim


