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CANAL DE VOZ
BrasilCenter

Na quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020, iniciamos, na Brasil-
Center, mais uma Campanha Salarial dos/as Trabalhadores/as no call 
center.  Será em dois horários: às 12 horas e às 13 horas no auditório 
da empresa. 

Para começar com o pé direito é preciso que todos participem. O 
objetivo da assembleia é discutir os pontos a serem reivindicados e 
aprovar a pauta que será negociada com a direção da BrasilCenter 
visando a celebração do Acordo Coletivo 2020-2021

Lembre-se! A pauta de reivindicações é o primeiro passo para uma 
negociação que seja vantajosa para os trabalhadores. Se as assem-
bleias forem participativas, com certeza, mostrará a nossa força. Por 
outro lado, todos sabem que o que for negociado agora, valerá de 1º 
de abril até 30 de março do ano que 
vem. 

O Acordo Coletivo vale por um ano. 
O Sinttel conta com a sua presença. 

No verso, o Edital de Convocação. 
Vamos à luta!!!

Sinttel convoca assembleia

Assembleia 
27 de fevereiro de 2020, 
às 12 e às 13 horas, no 
auditório da empresa



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
  Assembleia Geral 

Extraordinária
O SINTTEL-ES - Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Tele-

comunicações; 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 e trabalhadoras da empresa BRASILCENTER 
COMUNICAÇÕES LTDA, para comparecerem em Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 27 de fevereiro de 2020, em 
dois horários: às 12:00 horas e às 13:00 horas na Rodovia do Sol, 
Nº 3700, Praia de Itaparica – Vila Velha/ES, auditório da empresa, 
para deliberar e decidir sobre a seguinte pauta: a) Aprovar, com modi-
ficação ou não, a pauta de reivindicações previamente elaborada pela 
Diretoria do Sinttel-ES, para dar início a negociação do Acordo Coletivo 
de Trabalho referente ao período 2020 - 2021, data base 1º de abril; 
b) Outorgar poderes à Direção do Sinttel-ES para negociar e celebrar 
o Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021 com a Brasilcenter; c) Ou-
torgar 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 fixação de contribuição visando o suporte financeiro 
da negociação coletiva.

Vitória, ES, 18 de fevereiro de 2020
Nilson Hoffmann

Presidente do SINTTEL/ES


