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SINTTEL-SE CONVOCA TRABALHADORES/AS DA STEIN

Assembléia dia 12/09, 9 horas, no Sinttel-SE para discutir
e votar contraproposta da STEIN para o ACT 2018/2020!
A direção do SINTTEL-SE
convoca os trabalhadores
da STEIN no Estado de Sergipe para participar de Assembléia Geral que será
realizada no SINTTEL-SE,
às 9 horas, em primeira
convocação, ou às 9:15 horas em segunda e última
convocação, com qualquer
número de trabalhadores,
para discutir e votar a contraproposta da STEIN para
o ACT 2018/2020.
REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO
Na última reunião de negociação com a
STEIN, realizada em Brasília-DF no dia 05
de setembro deste ano, a Comissão de
Negociação da FITRATELP pontuou alguns
problemas relacionados ao ACT, tais como
a remuneração do Contrato de Locação,
Valores do Pernoite (que não inclui o almoço) e Fornecimento de Calça e Jaqueta
de Uniforme. Na oportunidade, os dirigentes sindicais pleitearam que fossem
aplicadas ao ACT 2018/2020 as alterações
implementadas no Aditivo 2017. Em res-

posta, a STEIN informou que os itens pontuados pela Comissão de Negociação da
FITRATELP estavam em estudo pela empresa, com conclusão prevista para o final
deste ano.
SÍNTESE DA PROPOSTA DA STEIN
Na reunião de 05 de setembro, em Brasília-DF, a direção da STEIN apresentou à
Comissão de Negociação da FITRATELP a
seguinte proposta visando à celebração
do ACT 2018/2020:
· Piso Salarial: Passar o atual valor de R$
1.140 reais para o valor de R$ 1.145 reais;
· Reajuste de salários: com base em

100% do INPC do período,
correspondente a 1,76%, a
ser aplicado a partir de
jun/2018;
· Auxílio Creche: Valor
de R$ 306 reais;
· Auxílio Portador de
Ne-cessidades Especiais:
Valor de R$ 326 reais.
· Auxílio Alimentação:
Correção das faixas da tabela em R$ 100 reais, com
manutenção do valor facial de R$ 20,60 reais e 26
tickets ao mês.
· A proposta do Abono a ser pago 3 dias
úteis após a assinatura do ACT 2018/2020,
que anteriormente era de R$ 100 reais,
subiu para R$ 115 reais.
ASSEMBLÉIA GERAL
Portanto, conclamamos a todos os/as
trabalhadores/as que compareçam à Assembléia Geral para tomar conhecimento
da íntegra da contraproposta da STEIN
TELECOM para o ACT 2018/2010. Contamos com a presença de todos/as os/as
trabalhadores/as!!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, Telefonia Móvel, Centros de Atendimento, Call Centers, Operadores de Sistema de TV por Assinatura, 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 Telefônica no Estado de Sergipe – SINTTEL/SE,
entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, convoca todos os trabalhadores da STEIN TELECOM, na base territorial do Estado de Sergipe, para participarem de
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 12 de setembro de 2018, às 09h00 em primeira convocação, e na falta de
quórum mínimo estabelecido pelo Estatuto Social para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, às 09h15, em segunda
e última convocação, com qualquer número de presentes, na Sede do SINTTEL-SE, à Rua João Bispo Menezes nº 46, Conjunto Novo
Horizonte, Bairro Gragerú, em Aracaju-SE, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Discutir e votar a contraproposta da STEIN TELECOM para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020;
b) Outorga de poderes à diretoria do SINTTEL-SE para negociar e celebrar o ACT 2018/2020 com a STEIN TELECOM;
c) Autorizar a direção do SINTTEL-SE a instaurar dissídio coletivo, caso não obtenham êxito nas negociações para o
referido Acordo Coletivo de Trabalho;
Aracaju, 11 de setembro de 2018
Iaraci Maria Silva
Presidenta do SINTTEL/SE

