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CANAL DE VOZ
Negociações salariais 2015/2016

Sinttel chama os/as trabalhadores/as 
—- nas empresas prestadoras de serviços —-  

—— em Telecomunicações para ——
DISCUTIR A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Bora lá na  
assembleia para gente definir o 

que queremos no ACT. VAMOS CHAMAR 
os/as companheiros/as na Dimensão, 

Telemont, 7 Lan, Cable Engenharia, Dinamica 
Telecom, Huawei, Nokia, Icatel, Logictel, 
Hallen, Rochas, Site Telecom, Centel,  

MRTEL, Viprede, Samtec, HTC Telecom, 
SW Telecom, SWR Telecom, Stein  

e outras empresas!
Dia 03/02 às 
18:30 horas. 

Rua Barão de Monjardim, 251 – 
Centro, Vitória, ES 

AUDITÓRIO DO SINTTEL-ES

Assembleia

bleia que vamos realizar para 
discutir e aprovar a pauta de 
reivindicações a ser entregue 
aos patrões.

A pauta é um instrumento 
que leva as pedidos da ca-
tegoria e manda um recado 
para as empresas sobre aquilo 
que entendemos ser o justo e 
necessário para os trabalha-
dores em telecomunicações. 
Pedidos que visam dar uma 
condição de vida e trabalho 
melhor.  A Convenção Coletiva 

tem validade de 1 ano. 
Para conquistar au-
mento de salários, 

reajuste no valor 

do tíquete alimentação, ces-
ta básica e outros benefícios 
é muito importante que os 
empregados, de todas as em-
presas prestadoras de serviços 
na sua maioria nas operadoras 
de telefonia, participem da 
assembleia. Afinal, precisamos 
avançar muito ainda para ter-
mos uma Convenção Coletiva 
Nacional de Trabalho no setor 
de telefonia que de fato con-
temple as reais necessidades 
de todos. 

Somente com muita luta 
e participação poderemos 
conquistar melhores salários e 
condições de trabalho dignas. 

Começamos o processo de 
negociação com o Sindicato 
Patronal (Sinstal) que visa 
renovar a Convenção Coleti-
va Nacional com as empre-
sas que prestam serviços de 
telecomunicações no Espírito 
Santo. 

O primeiro passo foi pu-
blicar o edital da assembleia 
(veja no verso deste boletim), 
avisando às empresas e aos/
às trabalhadores/as da assem-
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Todos os/as trabalhadores/as nas empresas 
que prestam serviços para as operadoras de tele-
comunicações (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 privatização do setor de 
telecomunicações em 1998, a terceirização nas 
empresas de telecomunicações se intensificou, 
achatando drasticamente os salários, eliminan-
do benefícios e direitos adquiridos ao longo de 
muitos anos de luta contra os arrochos salariais 

promovidos pelos governos da época. 
Depois de muitas dificuldades os Sintteis em 

todo o Brasil conseguiram obter a representação 
destes trabalhadores e, está na hora de recu-
perarmos as perdas e prejuízos sofridos pelas 
várias empresas terceirizadas que passaram ou 
que ainda continuam prestando serviços. 

Compareçam para que juntos possamos cons-
truir uma pauta representativa dos anseios da 
categoria.

Sua participação é fundamental para 
termos um bom resultado nas negociações!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações; Telefonia Móvel; Centros de Atendi-
mento; 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 os tra-
balhadores empregados em empresas prestadoras de serviços em telecomunicações no Espírito Santo filiadas 
ou não ao Sinstal, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede do sindicato situada na Rua 
Barão de Monjardim, 251 – Centro, Vitória, ES  no  dia 03 de fevereiro de 2015 às 18:30 horas em primeira convocação e 
às 19:00 horas em segunda e última convocação, respeitando-se os quóruns legais e 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 da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016; b) Outorga de poderes à diretoria do Sinttel-
-ES para negociar e celebrar a Convenção Coletiva de Trabalho 2015-2016; c) Autorizar a 
Direção do Sinttel-ES, em caso de impasse a instaurar dissídio coletivo, decretar greve total 
ou parcial da categoria e/ou tomar quaisquer outras medidas cabíveis nesta situação; d) 
Transformar a Assembleia Geral Extraordinária em Assembleia 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, 27 de janeiro de 2015
Nilson Hoffmann - Presidente do SINTTEL/ES

Nenhum direito a menos, 
nenhum passo atrás!

Edital publicado no Jornal Noticia Agora, edição de 27/01/2015
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