SINTTEL - Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicaçãoes de Minas Gerais

Assembleia empreiteiras

09 de fevereiro de 2018

Apos voce trabalhador em telecomunicac'oes, participar e sugerir pleitos para a pauta de reivindicac'oes, o sindicato
apresenta agora os principais pontos a serem apreciados, e em caso de aprovac'ao, levados as empresas. Por isso
convoca a todos os trabalhadores de empresas de projeto, construc'ao, instalac'ao, implantac'ao e manutenc'ao de
redes de servic'os de telecomunicac'oes e operac'ao de equipa- mentos e meios fisicos de transmissao de sinal e
operado- res de mesas telefonicas, a comparecerem a Assembleia Geral, na proxima sexta feira, 16 de fevereiro,
objetivan- do a celebrac'ao da Convenc'ao Coletiva de Trabalho &ndash; CCT 2018/2019, rmados entre o SINTTEL
&ndash; MG e o SINSTAL. Con ra enderec'os e horarios no edital de convocac'ao.

PRINCIPAIS PONTOS:

&bull; Reajuste Salarial de 5% mais o INPC integral acumula- do dos ultimos 12 meses ate a Data Base, para todos os
salarios praticados nas empresas;

&bull; Piso Salarial minimo de R$ 1200,00;

&bull; Piso Salarial para o cargo de Tecnico no de R$ 1600,00;

&bull; Vale Alimentac'ao/Refeic'ao no valor de R$ 25,00 por dia, por um periodo de 30 dias por mes;

&bull; Desconto de alimentac'ao de no maximo 5% sobre o va- lor concedido nos VA/VR;

&bull; Auxilio Creche no valor de 300,00 por mes para todos os trabalhadores com lhos de ate 06 anos de idade;

&bull; Grati cac'ao para trabalhadores que dirigem veiculos cedidos pelas empresas no valor de 450,00;

&bull; Adicional de permanecia no valor de 50,00 reais para cada ano trabalhado na empresa;

&bull; Abono de Ferias no valor de R$ 300,00 para os traba- lhadores que nao apresentarem faltas injusti cadas durante o periodo aquisitivo;
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&bull; Custeio integral dos planos de saude por parte das empresas; &bull; Aceitac'ao de atestados de
Acompanhamento a consul- tas medicas, de Esposo (a), Companheiro (a), Mae, Pai, ou pessoa que viva sobre
dependencia nanceira do

trabalhador, uma vez por mes;

&bull; Aceitac'ao de atestados por um periodo de ate 72 horas

apos o retorno do trabalhador as suas func'oes; &bull; Manutenc'ao das homologac'oes no Sindicato.

EDITAL DE CONVOCAC'AO DE ASSEMBLEIA - O SINTTEL-MG, convoca, na forma estatutaria, todos os empregados/
trabalhadores associados e interessados que laboram em Empresas de projeto, construc'ao, instalac'ao, implantac'ao e
manutenc'ao de redes e servic'os de telecomunicac'oes e operac'ao de equipamentos e meios fisicos de transmissao de
sinal e operadores de mesas telefonicas, para comparecerem a Assembleia Geral Extraordinaria a ser realizada no dia
16 de fevereiro de 2018, de 08:00 as 12:00 horas, em Belo Horizonte, nas empresas: TELEMONT ENGENHARIA DE
TELECOMUNICAC'OES S/A, na Rua Alcobac'a, 1270 &ndash; Sao Francisco; na Rua Padre Leopoldo Mertens, 1432
&ndash; Sao Francisco; ENGESET S/A, na Av. Portugal, 757 - Jardim Atlantico; BRASTEL LTDA, Rua Brumadinho, 989
&ndash; Prado; em CONTAGEM, VIA NETWORKS/VIA SERVICES&ndash;MG, na Rua Augusto Gonc'alves &ndash;
Incon dentes, S/N; e os demais trabalhadores com urnas itinerantes nos patios ou em locais de prestac'ao de servic'os
ou na sede do SINTTEL-MG (Rua Senador Lucio Bitencourt, 140 &ndash; Carlos Prates) e nas seguintes cidades:
Governador Valadares, na Rua Sao Joao, 558 sala 04 &ndash; Centro; em Uberlandia, na Av. Araguari, 254 &ndash;
Bairro Martins; em Juiz de Fora, na Av. Brasil, 2444 &ndash; Centro; em Montes Claros, na Rua Juca Macedo, 748 Funcionarios; em Varginha, na Rua Silva Bitencourt, 279 - Centro; em Formiga, e em Divinopolis e com urnas itinerantes
nos patios ou em locais de prestac'ao de servic'os. Todas as AGE/s serao instaladas, em primeira convocac'ao,
conforme horarios e enderec'os/locais acima mencionados e na falta de quorum minimo estabelecido pelo Estatuto
Social, trinta minutos depois em segunda convocac'ao, com qualquer numero de presentes, para discussao e
deliberac'ao sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussao e apreciac'ao da Pauta de Reivindicac'oes a ser apresentada
ao Sindicato Patronal visando a celebrac'ao da Convenc'ao Coletiva de Trabalho 2018/2019, rmados entre o SINTTELMG e o SINSTAL; Bem como ACT&rsquo;S e/ou Aditivos decorrentes.; 2) Autorizac'ao para a Diretoria do SINTTEL-MG
retomar as negociac'oes coletivas, ajuizar dissidio coletivo ou quaisquer ac'oes que sejam necessarias a defesa dos
interesses da categoria pro ssional, caso frustradas as negociac'oes com a empresa; 3) Deliberac'ao e aprovac'ao sobre
instalac'ao em carater permanente da Assembleia Geral Extraordinaria; 4) Outras deliberac'oes pertinentes. Belo
Horizonte, 06 de fevereiro de 2018. Comissao Executiva do SINTTEL-MG
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