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SINTTEL-SE CONVOCA TRABALHADORES DO GRUPO TELEFÔNICA/VIVO/GVT

Assembleia Geral dia 03 de março para votar
proposta patronal para o ACT 2015/2016!
A Assembléia Geral será amanhã, dia 03 de março, a partir de 08h30, na Sede
do SINTTEL-SE. Compareça e vote a proposta de ACT 2015/2016 do Grupo
Telefônica/Vivo/GVT e defina os rumos da CAMPANHA SALARIAL 2015/2016.

Edital de Convocação
Assembléia 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 do Grupo Telefônica/VIVO-GVT, na base territorial do Estado de Sergipe, para participarem de
Assembléia Geral Extraordinária no dia 03 de Março de 2016, às 08h00
em primeira convocação, ou às 08h30, em Segunda e última
convocação, com qualquer número de presentes, na Sede do SINTTELSE, na Rua João Bispo de Menezes, 46, Conjunto Novo Horizonte, Bairro
Grageru, em Aracaju-SE, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia:
a) Votar a proposta do Grupo Telefônica/VIVO/GVT para o ACT
2015/2016;
b) Decidir os rumos da Campanha Salarial 2015/2016.
Aracaju, 01 de Março de 2016
Iaraci Maria Silva
Presidenta do SINTTEL/SE.
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TELEFONICA/VIVO
Reajuste Salarial de 7% retroativo a
set/15

GVT
Reajuste Salarial de 7% retroativo a set/15

Pisos Salariais: (set/15)
Administrativos: R$ 1.156,20
Lojas: 220hs R$ 1.121,37 / 180hs R$
891,69

Pisos Salariais: a partir de março/16
Administrativos: R$ 1.156,20
Atendimento: R$ 866,95 (sal. Mínimo)
Campo: R$ 950,83 + um abono indeniz. em folha de pagamento, correspondente a
49% do salário base + um abono, em tíquete, correspondente a R$ 196,87.

Auxilio Alimentação:
Administrativos:
Pagamento de um abono único, em
VR/VA, para os empregados ativos na
data do pagamento de R$ 1.250,00. O
abono será pago conforme opção do
empregado (VR/VA)
Correção do benefício em 9,88% a
partir de 31.08.2016, passando o
valor para R$ 896,93
Correção do benefício em 9,88%,
retroativo a 31/08/15, passando o
valor para R$ 896,93
Atendimento:
Aplicação Set/2015
R$ 866,95
Lojas : atendimento :
Jornada de Trabalho : 220 horas : R$
1.121,37.
Jornada de Trabalho :180 horas:
R$ 891,69.

Auxilio Alimentação:
Administrativos:
Correção do valor bruto em 9,88 % a partir de set/15, passando o valor para R$
488,27. A partir de maio/16 o valor passará para R$ 816,28(correção de 88,32%). A
partir de 31 de agosto de 2016 o valor mensal brutoserá de R$ 896,93 ( correção de
9,88% ).A co - participação dos empregados no benefício passa a ser de R$ 1,00
retroativa a set/2015.
Atendimento: (correção de 9,88%)
Jorn. 6 dias: R$ 530,44 e Jorn. 5 dias: R$501,42 (a partir set/15)
Lojas :O valor bruto mensal será de R$ 621,47, com aplicação retroativa a Ste/2015
( correção de 9,88%).
Campo:
Correção do benefício em 7%, (set/15), R$ 488,27.
Além do pagamento retroativo haverá o complemento de um abono único, para os
empregados ativos na data de pagamento, no valor de R$ 158,04.O abono será pago
conforme opção do empregado ( VA/VR).
Correção de 2,69% no valor bruto mensal em 31 de ago/16 passando o valor para R$
502,44. (totalizando 9,88%)
Cesta Básica: Auxiliar LA e Instalador LA: o valor da cesta básica será de R$ 152,30
a partir de abril /2016 e para os ocupantes de cargos de Re parador LA e Técnicos
ADSL o valor da cesta básica será de R$ 304,60, a partir de Setembro/2015.
A partir de 31 de agosto de 2016 os valores da cesta básica p
assarão para R$ 156,40
e R$ 312,80, respectivamente.

Auxílio Creche/Babá
Administrativos:
empregados e
empregadas R$ 505,00 a partir de
set/15 e R$ 511,00 a partir de ago/16.
C o- participação unificada em 3%.
O limite da idade para reembolso
passa a ser de até 7 anos para auxílio
creche e de 3 anos para auxilio babá.
Lojas: empregadas R$ 215,04 (9,88%)
- set/15

Auxílio Creche/Babá
Administrativos: empregados e empregadas R$ 464,19 a partir de set/15; R$ 505,00
a partir de maio/16 e R$ 511,00 a partir de ago/16. Coparticipação de 3%.
C o- participação unificada em 3%.
O limite da idade para reembolso passa a ser de até 7 anos para auxílio creche e de
3 anos para auxilio babá.
Atendimento e Campo: empregadas R$ 464,19 (set/15); R$ 505,00 (maio/16) e R$
511,00 a partir de ago/16.
OS EMPREGADOS DAS AREAS DE ATENDIMENTO QUE JÁ VINHAM REVCEBENDO O
BENEFÍCIO,PERMANECERÃO RECEBENDO ATÉ QUE A CRIANÇA COMPLETE A IDADE
LIMITE, SEM A POSSIBILIDADE DE
REQUERER O BENEFÍCIO PARA FUTUROS
DEPENDENTES.
Lojas : Reembolso será de até R$209,87 a partir Set/2015.
Auxílio Creche Especial
Administrativos: Para os empregados e empregadas das áreas administrativas,
reembolso de até R$ 663,13 a partir de Set/15 ( correção de 9,98%), de até R$
1.004,04 a partir de Mai/2016.
Campo e Atendimento : Para os empregados e empregadas das áreas de campo,
reembolso de até R$ 663,13 a partir set/2015.
Reajuste de 9,88% a partir de set/15.
Lojas: Para os empregados e empregadas das áreas de campo, reembolso de até R$
663,13 a partir set/2015.

Auxílio Creche Especial
Administrativos: Reembolso de R$
1.004,04, reajuste de 9,88% (set/15).
Lojas: R$ 663,13

Implantação do Programa “BE FLEX”
a partir de maio/16. Formação de
Comissão para avaliar os impactos do
programa.

Extensão do modelo de compensação de horas
(Banco de Horas) para os
empregados da GVT a partir de abril/16.
Esta extensão não abrange
automaticamente os empregados de campo.
Formação de um grupo de trabalho para discutir a viabilidade e a forma de
implantação de sistema de compensação de horas ( Banco de Horas )

