
 Informativo  nº 889 - www.sinttel-es.org.br - 29/10/2018      6 27 98889-6368

CANAL DE VOZ
 

S
IG

A

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 
e trabalhadoras da empresa SIGA CONTACT CENTER TELEATENDIMENTO LTDA, 
CNPJ n.º 28.676.670/0001-41 para comparecerem à Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 31 de outubro de 2018, na 
Av. Princesa Isabel, 478, 3º Andar, Fundos, Centro, Vitória – ES, em 
primeira convocação, às 13:00, em segunda e última convocação às 
13h30, para deliberar e decidir 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 2018/2019; b) Outorga de poderes à Diretoria do Sinttel-ES 
para negociar e celebrar o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019; 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) Trans-
formar a Assembleia Geral Extraordinária em Assembleia Permanente; 
e) Discutir e decidir sobre a fixação de contribuição visando o suporte 
financeiro das negociações coletivas.

Vitória-ES, 30 de outubro de 2018
Nilson Hoffmann - Presidente

Sinttel-ES dá o pontapé rumo à
renovação do Acordo Coletivo

Atenção!
Assembleia dia 31/10 - Quarta-feira, às 13:30h Discussão e 
aprovação da pauta de reivindicação para o ACT 2018/2019

O Sinttel-ES, convoca os/as em-
pregados/as da SIGA (Dacasa/
Promov)  para uma assembleia. 
Vamos iniciar a Campanha Sala-
rial 2018/2019.
É o momento de negociar reajus-
tes nos salários e benefícios que 
estão no Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) 

Por que é importante sua 
participação na campanha?
Estamos atravessando um mo-
mento políticob conturbado, em 
que não temos nenhuma garantia que nossos 
direitos serão preservados.
O presidente recém eleito já disse que vai im-
plantar a carteira de Trabalho verde e amarela.  
“O trabalhador vai ter que escolher: emprego 
sem diretos ou desemprego com direitos.  
Diante disso, nossa união é necessária para er 
um acordo coletivo que garanta reajuste e be-
nefícios.
Além do futuro incerto na política, tem a crise
econômica, com desemprego. Tudo isso precisa 
ser enfrentado pelos trabalhadores e traba-
lhadoras. Não é justo que os políticos queiram 
consertar o país e que os assalariados ainda 
paguem por isso? Compareça! 

Av. Princesa Isabel, 478, 3º Andar, Fundos, Cen-
tro, Vitória – ES, em primeira convocação, às 
13:00 h, em segunda e última convocação às 13 
horas.


