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SINTTEL-SE CONVOCA TRABALHADORES/AS DA BRISANET
ASSEMBLEIA GERAL DIA 13/04 ÀS 08 HORAS, NO SINTTEL-SE PARA
DISCUTIR E VOTAR PROPOSTA DE PAUTA PARA O ACT 2021/2022
A direção do SINTTEL-SE convoca todos
os trabalhadores e
trabalhadoras da empresa BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/SERGIPE,
para Assembleia Geral no dia 13 de abril
do corrente ano, às 8
horas, em primeira
convocação, ou às
8:15 horas, em se-

gunda convocação,
para discutir e votar
a Pauta de Reivindicações para o Acordo
Coletivo de Trabalho
2021/2022.
Veja nesta edição o
Edital de Convocação
e a proposta de Pauta de Reivindicações.
Compareça e participe. Contamos com a
sua presença!

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES ACT 2021/2022
· Data Base: SETEMBRO
· Reajuste Salarial com base
em 100% do INPC mais ganho real
de 10%.
· Fixação dos Pisos Salariais no
valor de R$ 1.800 Reais para jornada de 44 horas semanais e de
R$ 1.320 Reais para jornada de 40
horas semanais.
· Auxílio Alimentação: 26
tickets mensais no valor de R$ 25
Reais com desconto de R$ 1 Real
para associados do SINTTEL-SE e
10% de desconto para não associados.
· Fornecimento de Auxílio
Creche/Babá correspondente ao
va-lor máximo R$ 520 Reais, sem
a participação do empregado,
para filhos/as com até 7 anos de
idade completos, independente
do ingresso no ensino funda-

mental;
· Auxílio PNE: pagamento de
R$ 650 Reais para todos os trabalhadores com filhos portadores
de necessidade, sem limite de
idade.
· Gratificação de Férias de
100% do salário nominal;
· Implantação de Anuênio de
1% do salário nominal como forma
de gratificação por tempo de
serviço/ano trabalhado;
· Auxílio Medicamento: no valor de R$ 600 Reais no mês para
compras de medicamentos mediante comprovação;
· Para os trabalhadores/as
com doenças crônicas, a empresa concederá o reembolso no
valor de R$ 300 Reais.
· Gratificação para dirigir veículo da empresa no valor de R$
180 Reais;

· Pagamento de periculosidade conforme CLT.
· Fim da coparticipação nos
Planos de Saúde e Odontológico
e unificado para os trabalhadores/as da BRISANET;
· Locação de veículo: Caso a
empresa venha a utililizar a moto
ou carro do empregado, segue
tabela:
MOTO: R$ 550 Reais.
CARRO PEQ: R$ 1.000 Reais.
CARRO MÉDIO: R$ 1.300 Reais.
· Sobreaviso: 1/3 do salário e
horas extras no acionamento para o deslocamento conforme
cumprimento da escala em vigor.
· Seguro de vida a empresa
pagará o valor de R$ 30 Mil Reais
sobre o acidente e morte natural.
· Horas extras extraordinárias
a cada 2 horas o pagamento de
um valor de R$ 25 Reais do vale
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CONTINUAÇÃO DA PROPOSTA DE PAUTA PARA O ACT 2021/2022
alimentação.
· Abono de ausência por afastamento de saúde dos filhos em
até 3 dias por ano.
· Entrega de atestados
médicos até 5 dias úteis.
· Aleitamento materno: Cumprir o artigo 396 da CLT, em reduzir até 1 hora dentro da jornada
de trabalho.
· Cumprir a norma regulamentadora que trata do PCMSO e
exame periódico.
· Representação de Delegados/Representante Sindicais a
cada no minimo 1 a cada 100 empregados.
· Liberação de dirigente sin-

dical conforme solicitação da entidade.
· Adicional por quilõmetro
rodado: Os empregados que se
desloquem das suas respectivas
rotas para prestarem serviços re-

ceberão, por quilômetro rodado,
o valor de R$ 1 Real.
· Cesta Básica: A empresa fornecerá para todos os empregados
associados do SINTTEL-SE, cesta
básica no valor de R$200 Reais.

Edital de Convocação
Assembléia Geral Via WhatsApp
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 BRISANET
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – SERGIPE na base territorial do Estado de Sergipe, para uma Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 13 de abril de 2022, às 08h00,em primeira convocação, ou às 08h15, em segunda
e última convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes, para debater e deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia:
1) Discutir e votar a Proposta de Pauta de Reivindicações para ACT 2021/2022 com a BRISANET SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES – SERGIPE.
2) Autorização à Diretoria do SINTTEL-SE para negociar e celebrar o ACT 2021/2022 com a BRISANET SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES – SERGIPE, e/ou para a adoção das medidas administrativas e legais cabíveis, inclusive a
instauração de Dissídio Coletivo, em caso de frustradas, parcial e/ou totalmente, as tentativas de negociações.
Aracaju (SE), 06 de abril de 2022.
IARACI MARIA SILVA
PRESIDENTA

ESTE BOLETIM INFORMATIVO TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL NAS
REDES SOCIAIS DO SINTTEL-SE - FACEBOOK - INSTAGRAM. ACESSE!

NÃO LUTE SÓ! FIQUE SÓCIO DO SINTTEL-SE!
SINDICALIZE-SE E FORTALEÇA O SEU SINDICATO!

