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Assembleia dos trabalhadores 
que atuam nas prestadoras de 
serviços de telecomunicação

Não foi fácil dobrar os patrões, 
representados pelo Sinstal (sindi-
cato patronal), para que alguns 
avanços fossem possíveis. 

Primeiro tivemos que aturar 
a choradeira de sempre de que 
os contratos firmados com as 
tomadoras (principalmente ope-
radoras de telefonia) não permi-
tem que melhorem os salários, 
benefícios e as condições de 
trabalho.  Os patrões alegam um 
engessamento,  que os impedem 
de avançar. 

Depois veio a proposta de re-
ajuste abaixo da inflação, o que 
foi prontamente recusado pelos 
sindicatos que firmaram-se no 
propósito de que é necessário 

um ganho real. 
Ou seja, um re-
ajuste que fos-
se maior que 
a inflação do 
período, o que 
no nosso caso, 
com a data 
base em abril,  
foi de 7,22%.

Além disso, 
o Sinttel dei-
xou claro que 
neste ano a 
convenção, 
teria de esta-
belecer valores 
de piso salarial para os cargos 
de Instalador, Cabista, Ligador, 
Oficial de Lançamento, entre 
outros, uma vez que em vários 
estados, principalmente do norte 
e nordeste, tinham trabalhadores 
recebendo salário mínimo atuan-
do nestes cargos. 

Ao final, chegou-se a uma 
proposta que acreditamos ser 
positiva, uma vez que este é o se-
gundo ano da convenção coletiva 
de trabalho. E apesar de todos os 
obstáculos, conseguiu-se avançar 
em vários aspectos. 

É claro que falta ainda muito 
para chegar ao patamar que os 
trablhadores presicsam. Mas, já é 
possível perceber que, o que antes 

era apenas uma tentativa, agora é 
concreto. 

Os empresários ou seus re-
presentantes estão entendendo 
que não vamos arredar pé, até 
conseguirmos as melhorias e, 
principalmente, nivelar as melho-
res condições hoje já praticadas 
em alguns estados , estendo para 
todos os trabalhadores que atuam 
nas prestadoras de serviços de te-
lecomunicações em todo o Brasil.

O SINTTEL- 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, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores em telecomunicações no Espírito Santo, empregados de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações filiadas ou não ao SINSTAL, exceto da empresa Telemont, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede do sindicato situada na Rua Barão de Itapemirim, 251 – Centro, Vitória, ES  no  dia 17 de junho de 2012 às 18:30 horas, em primeira convocação e não atingindo-se o quórum legal, às 19:00 horas com qualquer numero 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 2013-2014. Vitória, ES, 12 de junho de 2013
Nilson Hoffmann – Presidente – SINTTEL-ES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital publicado no jornal Notícia Agora em 11/06/2013

Assembleia
dia 17 de junho, às 
18h30 no auditório 

do Sinttel

Após varias rodadas 
de negociações com 
a representação dos 
empresários do setor 

de Telecom, finalmente 
uma proposta foi 

construída. Ela deverá 
ser apreciada pelos 

trabalhadores, visando 
a renovação da 

Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) 2013-

2014
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Na assembleia vamos comparar e 
ampliar aquilo que for melhor
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FENATTEL

Pelo mapa é fácil en-
contrar. Se tiver dúvi-
das em achar, ligue 27 
3223-4844 e fale com 
as atendentes.  Lem-
bre-se que fica na Rua 
do Parque da Gruta 
da Onça, no Centro de 
Vitória. 

Dia 17/06, às 
18h30

no auditório do 
Sinttel-ES

A proposta:
Reajuste e Piso

•	 Reajuste salarial de 6% retroativo a abril/2013;
•	 Reajuste de mais 2 %, a partir de 1/07/2013, aplicado sobre o salário 

já reajustado;
•	 Piso da categoria estabelecido em R$720,00 retroativo a abril/2013;
•	 Criação dos pisos de Instaladores (IRLA), no valor de R$ 750,00 retro-

ativo a abril/2013; e Piso de Cabista no valor de R$ 770,00, retroativo 
a abril/2013;

Vale Refeição:

•	 Estabelecimento do valor de R$ 12,00 como o menor valor a ser pra-
ticado, retroativo a abril/2013, representado um reajuste de 33% , em 
relação ao valor anterior da convenção que era de R$ 9,00;

•	 Para os valores acima de R$12,00 e até R$14,99, o reajuste será de 10%, 
retroativo a abril/2013. Para VR acima de R$15,00 o reajuste será de 
7,22%, também retroativo a abril/2013;

Auxílio Creche:

•	 Auxilio creche, passa dos atuais R$ 120,00 para R$ 170,00 e o auxílio 
para pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE), passa para 
R$ 250,00;

•	 Os demais benefícios serão reajustados em 7,22%

Com relação às empresas que atuam aqui 
no Espírito Santo, apesar de algumas já 
praticarem valores acima do que foi ga-

rantido, a partir de 1º de abril de 2013, o Sinttel-
-ES vai procurar todas elas para estabelecer um 
aditivo à convenção, para, não só garantir o que  

já está acima da convenção, como também am-
pliar o que já é melhor.

Por isso é importante a presença de traba-
lhadores de todas as empresas para que pos-
samos mapear, juntos, todas as necessidades 
de melhorias.

Onde fica o 
Sinttel-ES?


