CANAL DE VOZ
TELEFÔNICA/VIVO

Informativo do Sinttel-ES nº 834- www.sinttel-es.org.br - 30/07/2016

Assembleia para começar
a negociação do ACT
2016/2017

Assembleias
1º de agosto de 2016
em dois locais:
8 horas, Mata da Praia

na Av. Adalberto Simão Nader, 531,
Mata da Praia, Vitória/ES

9:30 horas, Praia do Canto

A Telefônica Vivo foi a
empresa que mais lucrou no
1º trimestre. Então temos
que buscar as melhorias
salariais que reflitam esses
lucros também na vida
dos/as trabalhadores/as

na Av. Nossa Senhora da Penha, n°
275, Praia do Canto, Vitória/ES

O Sinttel-ES convoca todos/as empregados/as da
Operadora Vivo no ES para a assembleia que inicia
a campanha salarial 2016/2017. A importância dessa
assembleia é grande pois é nela que os trabalhadores
discutem os pontos da pauta de reivindicações, pré-elaborada pela diretoria do Sindicato.
O objetivo é ter uma pauta que reflita as necessidades dos/as trabalhadores/as, afinal a empresa vem apresentando lucro neste primeiro trimestre, o que vislumbra
para seus empregados dias melhores, apesar da crise
que vive a economia do país. Portanto:

Participe das assembleias e
vamos mostrar para a empresa
que a negociação pode e deve
ser um momento em que os/as
trabalhadores/as precisam ser
valorizados.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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 Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal; Similares e Operadores
de Mesas Telefônicas no Estado do Espírito Santo, convoca, na forma de seu estatuto,
os trabalhadores do GRUPO TELEFÔNICA/VIVO para comparecerem à
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 1º de agosto
de 2016 em dois locais: 1) na Av. Adalberto Simão Nader, 531, Mata
da Praia, Vitória/ES às 8horas, em primeira convocação, e às 8:30 horas
em segunda e última convocação; e 2) na Av. Nossa Senhora da Penha,
n° 275, Praia do Canto, Vitória/ES às 9:30 horas, em primeira convocação, e às 10 horas em segunda e última convocação para debaterem e
deliberarem sobre a seguinte pauta: a) Aprovação, com modificação ou
não, da Pauta de Reivindicação previamente elaborada pela diretoria do
Sinttel-ES, para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017;
b) Outorga de poderes à diretoria do Sinttel-ES para negociar e celebrar
o Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017; c) Autorizar a direção do
Sinttel-ES, em caso de impasse com a empresa, 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 decidir
sobre a contribuição assistencial prevista no inciso IV do art. 8º da CF
e alínea “e” do art. 513 da CLT.
Vitória (ES), 28 de julho de 2016
Nilson Hoffmann - Presidente do SINTTEL/ES
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