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Informativo oficial do Sinttel-ES nº 729- www.sinttel-es.org.br - 17 de outubro de 2013

O Sinttel-ES está convocando to-
dos os trabalhadores em em-
presas de telecomunicações 

para participarem de assembleia que 
tem como objetivo debater e deliberar 
sobre um novo modelo de contratação 
de escritório de advogados, visando 
melhorias no atendimento aos traba-
lhadores representados pelo Sinttel-ES. 

Nos últimos anos, cresceu significa-
tivamente o número de empresas do 
setor de telecomunicações, aumentando 
também a quantidade de trabalhadores 
na base de representação do Sindicato, 
exigindo de nós melhorias na assesso-
ria jurídica aos trabalhadores que nos 
procuram. 

Neste sentido, ampliar a forma de 
atendimento tem sido requerida por 
muitos trabalhadores que apresentam 
demandas/problemas variados, buscan-
do uma solução. Por isso se faz necessário 
rever a forma de contratação, bem como 
a forma de pagamento de honorários. 

De qualquer maneira serão os tra-
balhadores e trabalhadoras em teleco-
municações que decidirão sobre estas 
alterações. O nosso intuito é dar o aten-
dimento necessário e da melhor forma 
possível para aqueles que contribuem 
para a existência do sindicato. É desta 
forma que continuaremos na construção 
de um sindicato forte, de luta e na defesa 
dos direitos da classe trabalhadora. 

Dia 23/10/2013
A Assembleia será realizada no Auditó-

rio do Sinttel-ES, localizado à Rua Barão 
de Monjardim, 251, Centro, Vitória-ES, em 
primeira convocação as 18:30 horas e em 
não havendo quorum às 19:00 horas em 
segunda convocação.

Você 
conhece o 
sindicato? 
Você já é associado? venha 

conhecer mais de perto para 
que serve o sindicato e nos 
ajudar a fazer um sindicalismo 
forte e combativo!

Acesse o site:  
www.sinttel-es.org.br. 

PARTICIPE!!!
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