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ASSEMBLEIA COM TRABALHADORES DA SEREDE

CONFIRA A PROPOSTA PARA ACT
CLÁUSULAS ESPECÍFICAS SEREDE 2022
Salário - 3% em outubro/22 e 3% em dezembro/22 correção do texto
para no SALÁRIMO MÍNIMO mais R$10,00
Pisos – 3% em outubro/22 e 3% em dezembro/22
Vale alimentação /Refeição – 3% em outubro/22 e 3% em
dezembro/22, em março/23 o VA passará para R$20,00(vinte) reais.
Abono – De R$500,00(quinhentos) reais pagos em até 10(dez) dias
após aprovação, para empregados na data da assembleia.
Vale alimentação /Refeição (Afastamento) – Até 30(trinta) dias,
quando o afastamento for superior a 30(trinta) dias.
Vale alimentação / Refeição (Licença Maternidade) – Para os
30(trinta) dias iniciais. A partir de fev/23.
“Em trabalho extraordinário, os empregados receberão um auxilio
alimentação no valor de R$9,54(nove reais e cinquenta e quatro
centavos), a partir de 01/01/2023, quando forem realizadas
002(duas) horas extras ou mais, além da jornada diária, somando-se o
VA diário previsto no caput desta cláusula”.
Vale alimentação Férias – De R$100,00(cem) reais não sócio e
R$220,00(duzentos e vinte) reais para empregados associados.
Vale alimentação no Natal – De R$180,00 (cento e oitenta) reais para
associados. Para quem associar-se até 31 de outubro/22.
Cesta Básica – Associados R$200,00(duzentos) reais e
R$100,00(cem) reais para não associados.
Agregamento – 6%(seis) por cento a partir de outubro/22.
ADV – Passar o valor de ADV de 1 VA para 1,5 VA em outubro/22.
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ASSEMBLEIA GERAL
18H00 SEDE DO SINTTEL-SE

EDITAL
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 SEREDE
na base territorial do Estado de Sergipe, para
participarem de Assembleia Geral Extraordinária a
realizar-se de maneira presencial, no 01 de setembro de
2022, quinta-feira, às 17h45, em primeira chamada e, na
falta do quórum mínimo, às 18h00, na sede do sindicato
localiza na rua R. João Bispo Menezes, 46 - Cj. Novo
Horizonte, em Aracaju, tendo como pauta a seguinte
ordem do dia:
1) Apreciação e votação da proposta da empresa SEREDE
para celebração do ACT CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 2022.
2) Autorização para a Diretoria do SINTTEL/SE negociar e
celebrar o ACT CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 2022 com a
SEREDE, ou para ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer
ações que sejam necessárias à defesa dos interesses da
categoria profissional, caso rejeitada a proposta.
3) Outras deliberações pertinentes.
Aracaju, 31 de agosto de 2022
laraci Maria Silva Presidenta do SINTTEL/SE

