
Sinttel presta 
contas à categoria 
A assembleia de prestação de contas será na terça-feira, 26/03, 

às 18 horas, no auditório do Sinttel (Rua Barão de Monjardim, 
251, Centro, Vitória). Compareça e fique sabendo como a 

diretoria investe a sua contribuição.
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Sinttel presta 
contas à categoria 

Na assembleia geral 
marcada para 26/03, terça-
-feira, a direção do Sinttel/ES 
prestará contas do exercício 
2012 e apresentará os atos 
desta gestão. É o momento 
dos trabalhadores conhece-
rem e se posicionarem sobre 
o que foi gasto e 
os investimentos 
realizados com 
as  contribuições 
sindicais de toda a 
categoria.

O Sinttel-ES 
está cumprindo o 
desafio de aten-
der as reivindica-
ções e cobranças 
da categoria e, 
na assembléia 
de prestação 
de contas, vai 
avaliar a previsão 

orçamentária para o exercí-
cio de 2013. 

O que vamos discutir:
1) Apresentação dos 

balanços patrimoniais dos 
exercícios de 2012;

2) Apreciação das con-
tas dos exercícios de 2012;

3) Fazer a previsão orça-
mentária para o exercício 
de 2013, ou seja desse ano.

O Sinttel fica na rua 
Barão de Monjardim, 251, 
Centro, Vitória (ao lado do 
restaurante Degraus).

Todos devem 
avaliar a 
prestação 
de contas 
da direção 
do Sinttel, 

no dia 
26/03.
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Edital publicado 
no jornal Noticia 

Agora em 
20/03/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE  ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

O SINTTEL/ES - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomu-
nicações, Telefonia Móvel, Centro de Atendimento, Call Centers, Transmissão 
de Dados e Serviços de Internet, Serviços Troncalizados de Comunicação, 
Radio Chamadas, Telemarketing, Projeto, Construção, Instalação, Manutenção e 
Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal, Similares 
e Operadores de Mesa Telefônicas no ES - no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, convoca os trabalhadores sindicalizados e em dia com as con-
tribuições estatutárias para a Assembleia Geral de Prestação de Contas que se realizará 
no dia 26/03/2013 (terça-feira), no auditório do SINTTEL, situado na Rua Barão de Monjardim,  nº 
251 - Centro,  Vitória/ES, às 18:00 horas, em primeira convocação e às 18:30 horas em segunda e 
última convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre 
a seguinte pauta:
1) Apresentação dos balanços patromoniais do exercício de 2012;
2) Apreciação das contas do exercício de 2012;
3) Apreciação da previsão orçamentária para o exercício de 2013.

Vitória/ES, 19 de março de 2013
Nilson Hoffmann – Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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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 Equi- pamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal; Similares e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Espírito Santo convoca todas as Telefonistas, Teleatendentes e/ ou Operadore(a)s de Telemarketing/ teleatendimento das empresas prestadoras de serviços em asseio e conservação, vinculados ou representados pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SEACES para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 27 de março de 2013, quarta-feira, na sede do sindicato situado a Rua Barão de Monjardim, 251, Centro,  Vitória/ES, em três sessões, sendo a primeira às 10:00 horas, a segunda às 16:00 horas e a terceira e última às 18:00 horas respeitando-se os quoruns legais e estatutários, para debaterem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação, com modificação ou não, da Pauta de Reivindicação previamente elaborada pela Diretoria do Sinttel-ES, ser encaminhada ao SEACES para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2013-2015;  b) Outorga de poderes à diretoria do Sinttel-ES para negociar e celebrar à Convenção Coletiva de Trabalho junto ao SEACES; c) Autorizar a direção sindical a instaurar dissídio coletivo, caso não obtenha êxito nas negociações; d) Transformar a Assembleia Geral Extraordinária em Assembleia Permanente. Vitória, 21 de março de 2013 
Nilson Hoffmann – Presidente – SINTTEL-ES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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 Equi- pamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal; Similares e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Espírito Santo convoca todas as Telefonistas, Teleatendentes e/ ou Operadore(a)s de Telemarketing/ teleatendimento das empresas prestadoras de serviços em asseio e conservação, vinculados ou representados pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SEACES para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 27 de março de 2013, quarta-feira, na sede do sindicato situado a Rua Barão de Monjardim, 251, Centro,  Vitória/ES, em três sessões, sendo a primeira às 10:00 horas, a segunda às 16:00 horas e a terceira e última às 18:00 horas respeitando-se os quoruns legais e estatutários, para debaterem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação, com modificação ou não, da Pauta de Reivindicação previamente elaborada pela Diretoria do Sinttel-ES, ser encaminhada ao SEACES para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2013-2015;  b) Outorga de poderes à diretoria do Sinttel-ES para negociar e celebrar à Convenção Coletiva de Trabalho junto ao SEACES; c) Autorizar a direção sindical a instaurar dissídio coletivo, caso não obtenha êxito nas negociações; d) Transformar a Assembleia Geral Extraordinária em Assembleia Permanente. Vitória, 21 de março de 2013 
Nilson Hoffmann – Presidente – SINTTEL-ES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Campanha Salarial
das Telefonistas

Campanha Salarial
das Telefonistas

O Sinttel convo-
ca as telefonistas, 
teleatendentes e/
ou operadore(a)s 
de telemarketing/ 
teleatendimento das 
empresas prestado-
ras de serviços em 
asseio e conserva-
ção, vinculados ou 
representados pelo 
SEACES e que tra-
balham em hotéis, 
hospitais, escolas, 
agências bancárias, escritó-
rios, comércio em geral, etc, 
para a assembleia que discutirá 
a pauta de reivindicações para 
a negociação com o sindicato 
patronal. 

A assembleia será divida 
em três sessões para facilitar a 
participação das telefonistas/
teleatendentes sendo a primeira 
às 10:00 horas, a segunda às 
16:00 horas e a terceira e última 
às 18:00 horas. 

A assembleia será no dia 27 
de março de 2013, quarta-feira, 
na sede do sindicato situado a 

Rua Barão de Monjardim, 251, 
Centro,  Vitória/ES.

O foco da campanha sala-
rial é a garantia de ganho real 
nos salários, além do INPC. 
Também é preciso melhorar as 
condições de trabalho. Confor-
me denúncias recebidas pelo 
Sinttel, há telefonistas traba-
lhando em cubículos sem a 
menor infraestrutura, fazendo 
jornadas superiores às 6 horas 
diárias, sem as pausas como 
determina o Anexo II da NR 17. 
A data base da categoria é 1º de 
maio.
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