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CANAL DE VOZ

Sinttel Convoca assembleia

Está aberta a campanha 
salarial nas prestadoras

Dia 09 de Março às 19h
na sede do Sindicato

Rua 
Alberto de 

Oliveira Santos, 42, 
Sala 1316 Ed. Ames  

Centro, Vitória, ES

• Quer melhorar o salário? 
• Ampliar o valor do Tíquete?
• Ter PPR?
• Reduzir o Banco de Horas?
• Ter a folga respeitada? 
• Melhorar o aluguel do carro? 
• Auxílio-creche também para os pais?

Então venha para a Assembleia discutir a pauta de reivindicação e mostrar 
para as empresas que temos disposição e força para lutar. O Sindicato não 

luta sozinho.  Uma assembleia participativa já mostra que estamos no 
caminho. Participem! Afinal, o que for definido na negociação vai valer por 

um ano.  Não reclame depois e que o Sinttel não faz nada. 



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 do seu 
estatuto todos os trabalhadores em empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações e assemelhadas, no Espírito Santo, quais sejam, CENTEL, 
CLEMAR, ENGESET, EZENTIS, GRUPO DINAMICA, GSILVA, HALLEN, HTC, 
HUAWEI, ICATEL, LOGICTEL, NOKIA, PROCISA, ROCHAS, SEICOM, STEIN, 
TELEMONT, TELEPERFORMANCE, 7 LAN, dentre outras, para comparecerem 
em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no  dia 09 de MARÇO 
de 2020 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 
deliberar sobre a seguinte pauta: a) Aprovar, com modificação ou não, a pauta 
de reivindicações previamente elaborada pela Diretoria do Sinttel-ES, para dar 
início a negociação das Convenções Coletivas de Trabalho referente ao período 
2020-2021 data base 1º de abril e 1º de maio, respectivamente nas atividades de 
Planta Externa e Planta Interna; b) Outorgar poderes à Direção do Sinttel-ES 
para negociar e celebrar os aludidos Instrumentos Coletivos de Trabalho com 
as empresas acima mencionadas, com outras empresas do mesmo segmento e 
com o respectivo Sindicato Patronal; 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 fixação de contribuição visando o suporte financeiro da negociação coletiva.

Vitória, ES, 04 de março de 2020

Nilson Hoffmann - Presidente do SINTTEL/ES


