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Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações do ES

CANAL DE VOZ
Com menos direitos, porém com mais energia 

trabalhadores são convocados à luta!

SINTTEL-ES convoca para a ASSEMBLEIA GERAL 
18 de abril, às 18h30, na sede do Sinttel-ES

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 
do seu estatuto todos os trabalhadores em empresas prestadoras de 
serviços de telecomunicações e assemelhadas, no Espírito Santo, quais 
sejam, CENTEL, CLEMAR, ENGESET, GRUPO DINAMICA, GSILVA, HALLEN, HTC, HUAWEI, 
ICATEL, LG2, LOGICTEL, MRTEL, NOKIA, PROCISA, ROCHAS, SEICOM, STEIN, TELEMONT, 
TELEPERFORMANCE, dentre outras, para comparecerem em Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada no  dia 18 de abril de 2018 às 18:30 horas 
em primeira convocação e às 19:00 horas em segunda e última convocação na 
sede do sindicato situada na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1316 Ed. 
Ames – Centro, Vitória, ES, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 
a) Aprovar, com modificação ou não, a pauta de reivindicações previamente elabo-
rada pela Diretoria do Sinttel-ES, para dar início a negociação da Convenção Coletiva 
de Trabalho referente ao período 2018-2019, data base 1º de abril; b) Outorgar 
poderes à Direção do Sinttel-ES para negociar e celebrar a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2018-2019; c) Outorgar a Direção do Sinttel-ES, para organizar, conduzir e 
empreender todas as medidas cabíveis afim de viabilizar a referida pactuação, e em 
caso de impasse, instaurar dissídio coletivo, decretar greve total ou parcial da categoria, 
consoante os interesses dos seus representados; d) Declarar a  Assembleia aberta em 
caráter 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, 12 de abril de 2018
Nilson Hoffmann - Presidente do SINTTEL/ES

Será publicado dia 12/04, Jornal A 
Tribuna, caderno de classificados

“Esse ano não vai igual àquele que passou”... 
E não vai mesmo! Principalmente para os traba-

lhadores brasileiros que enfrentam um cenário de 
desemprego enorme, de perda de direitos com a 
Reforma Trabalhista, injustiça e violência social con-
tra cidadãos que vivem as incertezas de um golpe 
político. 

As negociações salariais que todo ano o SINTTEL 
faz com as empresas prestadoras de serviços em 
telecomunicações estão inseridas nessa conjuntura.  
Não dá pra fugir dos números do desemprego, pois 
eles revelam a realidade dura que vamos enfrentar.  
Não dá pra fugir das incertezas da política. Será que 
teremos eleições? Será que serão limpas? Será que 
vamos eleger o Congresso, presidente, governado-
res, deputados que vão continuar a atacar à classe 
trabalhadora e proteger os ricos e poderosos, como 
com a Reforma da Previdência?

Além desse quadro difícil, tem as novas regras 
trabalhistas que acabaram com muitos direitos e 
instituíram o trabalho intermitente, a terceirização 
sem limites que precariza o trabalho e reduz dras-
ticamente os salários. A nova lei estabeleceu regras 
sobre as negociações que valerão mais que própria 
lei.  Se você tem um sindicato forte, até vai... E se 
não tem? Isso quer dizer que se os patrões ainda 
quiserem tirar aquilo que ainda sobrou na lei é só 
“negociar” (leia-se pressionar/ameaçar os trabalha-
dores) nos acordos e convenções coletivas. 

Nada de baixar a 
cabeça. É hora de 
FAZER VALER a 
nossa UNIÃO 
Já enfrentamos coisas piores e sempre 
com muita dignidade seguimos em fren-
te, avançando. Não nos acovardamos. O 
SINTTEL sempre esteve e estará ao lados 
dos trabalhadores com disposição de 
sobra para ir à luta. 

Campanha Salarial 2018 nas prestadoras



Diga SIM PARA 
O SINTTEL-ES

Diga SIM
Pra voce!

Sindicalize-se!

e  os 
reajustes 
salariais!

QUANDO 
VOCÊ DIZ 

SIM PARA O 
SINTTELES ...

e  os 
reajustes 
salariais!

VOCÊ DIZ 

NÃO PARA A 

EXPLORAÇÃO...
soma 

forças com 

os colegas...

pra 
manter os 
benefícios...
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O que vamos discutir na assembleia?

Sinttel-ES representa 
trabalhadores/as oriundos 

da NET e nas suas 
prestadoras na Claro Brasil

Pairava uma dúvida entre os 
trabalhadores da antiga NET e, 
principalmente, nas empresas pres-
tadoras de serviço para essa antiga 
operadora:  Qual sindicato represen-
ta os trabalhadores? Até a fusão das 
empresas NET, Embratel e Claro que 
gerou a Claro Brasil, os empregados 
da NET e os das prestadoras da NET 
eram representados pelo SINCAB.

Isso acabou. Quem representa 
os trabalhadores diretos e os pres-
tadores da antiga NET é o SINT-
TEL-ES,  ASSIM COMO DE TODO 
O GRUPO CLARO.  ESSA DECISÃO 
FOI FORMALIZADA PELA CLARO
BRASIL em 17 de outubro de 2017, 
quando foi feito um ACORDO ENTRE 
OPERADORA E A FENAT-
TEL - Federação Nacional 
dos Trabalhadores em 
Telecomunicações, a qual 
o Sinttel-ES é filiado.

Tanto isso é verdade, 
que o contracheque de 
todos na Claro Brasil já foi 

padronizado. 
O documento assinado pela Cla-

ro diz: “a representação sindical 
dos empregados originários da 
empresa NET, atualmente repre-
sentados pelo SINCAB, as partes 
(Fenattel e Claro SA) entendem 
que, face as reestruturações de 
atividades que serão implemen-
tadas até o final de 2017, se com-
prometem a celebrar aditivo ao 
Acordo Coletivo vigente a partir 
de 01/01/2018, contemplando a 
referida base de empregados”.

Veja o documento no site do 
Sinttel-ES:
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O que queremos levar para as empresas 
como reivindicações para os próximos 

acordos e convenções coletivas. O 
sindicato também dará informes sobre a 
ação de cumprimento da CCT 2015/2016. 

PARTICIPE!

Assembleia 
 18 de abril 
às 18h30 na 

sede do Sinttel
Documentos para execução 

da Ação de Cumprimento CCT 
2015/2016 na Telemont

Vale para os demitidos da Telemont no 
período de vigência da CCT 2015/2016 que 
vai de abril de 2015 a março de 2016. Se você 
trabalhava nessa prestadora de serviços nesse 
período tem direito a executar a ação. 

Procure o Sinttel com os seguintes docu-
mentos: CTPS, RG, CPF, contracheque (se 
tiver) comprovante de endereço e Termo de 
Rescisão de Contrato. Ligue 27 3223-4844

Portanto, trabalhadores das prestadoras 
GSilva, LG2, HTC, Centel e outras: não 

existe mais negociação com o Sincab. A 
conversa agora é com o Sinttel-ES.


