SINTTEL - Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicaçãoes de Minas Gerais

Empresa Global - Assembleia Geral

O SINTEL-MG convoca os trabalhadores da GLOBAL a comparecerem a ASSEMBLEIA para apreciação e deliberação
sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2017. A Assembleia ocorrerá nos seguintes dias e horários:

09.11.17 ás 12:00 horas - Término ás 14:00 horas - DIVINÓPOLIS;

10.11.17 ás 12:00 horas - Término ás 14:00 horas - BELO HORIZONTE;

PRINCIPAIS PONTOS:

ANTES

PISO: R$ 938,00

BENEFICIOS: 6,58¨% - JAN/2017

AUX.CRECHE/BABÁR$204,65

http://www.sinttelmg.org.br
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AGORA

PISOR$985,97

BENEFICIOS: 6,58¨% - JAN/2017

AUX.CRECHE/BABÁ: R$204,65

Obs: Aux. Creche será a partir de Julho/2017 &ndash; com prazo de 18 meses de vida &ndash; para as empregadas,
podendo ser estendido ao trabalhador na falta da mãe (ver cláusula do ACT);

LEIA AQUI O ACORDO NA INTEGRA

TAXA DE FORTALECIMENTO

Será descontado em uma única vez, na folha do mês de aprovação da assembleia, o valor da taxa de fortalecimento
no percentual de 6% dos trabalhadores não sócios do sindicato. Aos trabalhadores sócios do sindicato não haverá
desconto. Fica garantido aos trabalhadores o direito de se opor ao referido desconto, manifestando sua discordância
junto à direção do sindicato, no prazo de 10 (dez) dias corridos após o comunicado do resultado da Assembleia, que
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ocorrerá no dia 10.10.2017 as 18:00 horas, ou tão logo termine a apuração, pelos canais de comunicação: site do
sindicato, e-mail&rsquo;s cadastrados. Devendo a manifestação de oposição ser formalizada de próprio punho e
protocolizada individualmente na sede do Sindicato Profissional ou em suas Regionais. Em casos excepcionais, e na
impossibilidade do empregado se dirigir a sede do sindicato, serão acatadas as cartas de oposição postadas,
individualmente, nos correios, na modalidade registrada até 10 dias corridos após a divulgação do resultado, ou seja, até
20.10.17, não sendo aceito oposição e serão invalídas as oposições postadas após o prazo divulgado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - O SINTTEL-MG, entidade constituída para coordenação, defesa e
representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, na base territorial compreendida pelo Estado de Minas
Gerais, convoca, na forma estatutária, todos os trabalhadores, empregados da empresa GLOBAL
TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA, a realizar-se nos dias, locais e horários a seguir:
em 09.11.2017 às 12:00 horas, na cidade de DIVINOPOLIS, centro &ndash; Prédio de trabalho da Empresa; no dia
10.11.2017, ás 12:00 horas, na rua Tamoios, 66 &ndash; Centro de BELO HORIZONTE &ndash; prédio de trabalho da
Empresa, todas em primeira convocação e na falta de quorum mínimo estabelecido pelo Estatuto Social, trinta minutos
depois, em segunda e última convocação, com qualquer número de trabalhadores, sobre a seguinte ordem do dia: 1)
Discussão e deliberação sobre a proposta apresentada pela empresa para o ACT 2017; 2) Autorização para a Diretoria do
SINTTEL-MG retomar as negociações coletivas, ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer ações que sejam necessárias à
defesa dos interesses da categoria profissional, caso rejeitada a proposta; 3) Deliberação e aprovação sobre instalação em
caráter permanente da Assembleia Geral Extraordinária; 4) Outras deliberações pertinentes&rdquo;. Belo Horizonte, 31
de outubro de 2017. Comissão Executiva do SINTTEL-MG.
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