SINTTEL - Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicaçãoes de Minas Gerais

ASSEMBLEIA GERAL ACT 2017\2018 ALGAR TELECOM

Atenção trabalhadores da ALGAR TELECOM, estamos chegando ao final de mais uma negociação sobre o ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO - ACT 2017\2018 e as condições proposta pela Empresa, são vocês QUE DECIDEM. Este
ano o INPC foi de 1,73%, que é um indicador econômico utilizado como referência para as negociações de reajustes
salariais, vale alimentação e auxílio creche. As propostas da Empresa para ser apreciada na assembleia são as seguintes:

&bull; Auxílio alimentação\refeição: Reajuste de 3%;

&bull; Auxílio creche\babá e fi lhos excepcionais: Reajuste de 3%;

&bull; Reajuste salarial de 1,73% para salários de até R$ 8.000,00;

&bull; Abono salarial de 24% sobre o salário base para quem ganha acima de R$ 8.000,00;

&bull; Abono salarial de R$ 500,00, em ticket alimentação para TODOS os trabalhadores e será pago em 02 de janeiro
de 2018;

&bull; Redução na coparticipação no ticket alimentação\refeição de 7% para 5%.

O sindicato está atento às mudanças na legislação trabalhistas que entram em vigor a partir do dia 10 de novembro de
2017 para coibir abusos e resguardar os direitos dos trabalhadores. Será necessário a participação e atenção de todos
nas mudanças impostas pela empresas, pois alguns itens desta reforma ainda podem sofre alterações.

TAXA DE REFORÇO

O SINTTEL solicita aos trabalhadores taxa de reforça no percentual de 3% sobre o salário base da categoria e fi ca
garantido para os associados e não associados do Sindicato Profi ssional, o direito de se OPOR ao referido desconto,
manifestando sua discordância junto à direção do SINTTEL-MG, através de documento formal entregue pessoalmente na
sede do Sindicato em Belo Horizonte ou em suas Regionais a partir do dia 13\11\2017 até o dia 24\11\2017, após
aprovação do ACT em assembleia. Conforme a reforma trabalhista não haverá cobrança do IMPOSTO SINDICAL em
2018.
http://www.sinttelmg.org.br
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As assembleia acontecerão no dia 8 de novembro de 2017 em:

Ituiutaba, na R. Vinte e Quatro, 945 &ndash; Centro das 07:00 às 09:00 horas;

PATOS DE MINAS na Av. Getúlio Vargas - 299 - Centro &ndash; a partir das 08:00 horas;

PARÁ DE MINAS na Rua Benedito Valadares, 162 - Centro &ndash; a partir das 07:00 horas;

Dia 09 de novembro de 2017, nas cidades de:

BELO HORIZONTE, na Rua Desembargador Jorge Fontana, 600 - Belvedere, a partir das 13:00 horas e na Rua Dom
João VI &ndash; 49, Bairro Betânia &ndash; às 07:30 horas;

UBERLÂNDIA Av. José Andraus Gassani - 4901 - B. Industrial &ndash; das 07:00 às 11:00 horas; na Rua José Alves
Garcia &ndash; 415, B. Brasil &ndash; das 12:00 às 15:00 e na Rua Rio Grande do Norte, 3.260 Bairro Umuarama, das
13:00 às 15:00 horas;

UBERABA na Av. Olímpio Jacinto da Silva, 1001 Vila Arquelau, e na R. Gov. Valadares, 61 - Centro, a partir das 07:30
horas.

ERRATA: O endereço para a realização da assembleia em Pará de Minas é Rua Benedito Valadares, 162 - Centro, Pará
de Minas, diferentemente do que foi publicado no edital de convocação.
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