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Sinttel convoca trabalhadores das empresas 
prestadoras de serviços de telecomunicações

Assembleia dia 04/02
às 19 horas 

sede do Sinttel-ES
Rua Barão de Monjardim, 251 - Centro/Vitória 

Fica na Rua do Parque Gruta da Onça

Atenção 
Trabalhador/a da Sertel, 

Dimensão, Telemont, 7 Lan, 
Cable Engenharia, Dinamica 

Telecom, Huawei, Nokia, Icatel, 
Logictel, Hallen, Rochas,  MGJ, 
Site Telecom, Centel, Celistcs, 

e demais trabalhadores!

Vamos dar início ao processo 
que visa renovar a Convenção 
Coletiva Nacional com as em-
presas que prestam serviços de 
telecomunicações no Espírito 
Santo. 

O primeiro passo é realizar 
a Assembleia que vai discutir e 
aprovar a pauta a ser entregue 
aos patrões.

A pauta é um instrumento 
que leva as reivindicações da 
categoria e manda um recado 
para as empresas sobre aquilo 
que entendemos ser o justo e 
necessário para os trabalhado-
res em telecomunicações terem 
uma condição de vida e traba-
lho melhor.  A Convenção Coleti-

va tem validade de 1 ano. 
Para conquistar aumento de 

salários, reajuste no valor do 
tíquete alimentação, cesta bási-
ca e outros benefícios é muito 
importante que os empregados, 
de todas as empresas prestado-
ras de serviços na sua maioria 
nas operadoras de telefonia, 
participem da assembleia. Afinal, 
precisamos avançar muito ainda 
para termos uma Convenção 
Coletiva Nacional de Trabalho 
no setor de telefonia que de fato 
contemple as reais necessidades 
de todos. Somente com muita 
luta e participação poderemos 
conquistar melhores salários e 
condições de trabalho dignas. 

Todos os/as trabalhadores/
as nas 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 Espírito Santo estão 
convocados. 

Lembre-se que após a priva-

tização do setor de telecomuni-
cações em 1998, a terceirização 
nas empresas de telecomunica-
ções se intensificou achatando 
drasticamente os salários, eli-
minando benefícios e direitos 
adquiridos ao longo de muitos 
anos de luta contra os arrochos 
salariais promovidos pelos go-
vernos da época. 

Depois de muitas dificulda-
des os Sintteis em todo o Brasil 
conseguiram obter a represen-
tação destes trabalhadores e, 
está na hora de recuperarmos as 
perdas e prejuízos sofridos pelas 
várias empresas terceirizadas 
que passaram ou que ainda con-
tinuam prestando serviços. 

Compareçam para que juntos 
possamos construir uma pauta 
representativa dos anseios da 
categoria.

Sua participação é 
fundamental para termos 

um bom resultado nas 
negociações!


