Fortaleza, 16 de agosto de 2017

PROPOSTA DA NEGOCIAÇÃO DAS EMPRESAS PROVEDORAS
DE INTERNET SERÁ APRESENTADA NO PRÓXIMO DIA 24
A reunião entre SINSTAL (Sindicato Patronal) e
SINTTEL aconteceu no Hotel Diogo, em Fortaleza. Como
já era esperado inicialmente, o sindicato patronal
apresentou uma proposta de reajuste de apenas 2%,
sendo 1% em agosto/2017 e 1% a partir de 01 de janeiro
de 2018.
O mesmo índice foi oferecido também para reajuste
dos benefícios de VR, Auxílio creche do PCD, que foi
recusado imediatamente pelos representantes do
Sindicato dos trabalhadores.
Com isso, depois de algumas negociações e
discordâncias, finalmente o SINSTAL apresentou
proposta final das empresas servidoras. Tal proposta
será levada para os trabalhadores em Assembleia que
acontece no próximo dia 24 de agosto de 2017, às 15h
na sede do SINTTEL-CE. (Convocatória Pág.: 02)
Veja como ficou a proposta final:







DATA BASE: 01 de junho, para todas as empresas.
PISO SALARIAL: R$ 970,00 a partir de 01/07/2017 e R$ 990,00 a partir de 01/01/2018.
REAJUSTE para salários fora do piso será de 3,35% para as empresas com data base em
junho e 4,92% para empresas que tinham como data base abril.
VR – Valor facial de R$ 11,50 por dia de trabalho
AUXILIO CRECHE – R$ 80,00 mensal, pelo período de 06 meses, a partir da data de retorno da
trabalhadora às suas atividades laborais.
PCD – R$ 200,00

CONTATOS:
Site: www.sinttelce.org.br
Whatsapp: (85) 987392978
Email:sinttelresponde@sinttelce.org.br
Facebook: /sinttel.ceara
Venha nos conhecer!
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Fortaleza, 16 de agosto de 2017

A IMPORTÂNCIA DA SUA PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS
Muitos trabalhadores ainda não sabem a
importância de sua participação nas assembleias
chamadas pelo sindicato. Diante disso, é sempre
muito importante destacar que, mesmo o
sindicato estando a frente do processo de
negociação É SEMPRE O TRABALHADOR QUE
APROVA OU NÃO UMA PROPOSTA!
O SINTTEL-CE sempre se dispõe a lutar
pelas melhores propostas. Esse é seu papel!
Porém, é comum as empresas chegarem
irredutíveis
com
propostas
“pegadinhas”
oferecendo ao trabalhador condições que
inicialmente podem ser interessantes, mas que a
longo prazo nada mais é que um grande prejuízo. Portanto, na maioria das vezes a demora nas
negociações é fundamental para se chegar a uma proposta digna para todos.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-SINTTEL-CE
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS
TELEFÔNICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SINTTEL-CE, entidade constituída para coordenação, defesa e representação
legal da categoria laboral, convoca, em atendimento ao estabelecido no artigo 57, itens C,e E artigo 31, §2º, letra A, do
Estatuto, a todos os (as) trabalhadores (as) das EMPRESAS PROVEDORAS DE INTERNET para ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se a partir das 15h em primeira convocação do dia 24 de agosto de 2017, na Rua Agapito
dos Santos, 660 – Fernandes Vieira – Fortaleza-CE ,e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo Estatuto, trinta minutos
após, com qualquer número, em segunda e última convocação, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia:
1 –Discussão, apreciação e deliberação de PROPOSTA APRESENTADA PARA CONVENÇÃO COLETIVA 2017. 2Outros assuntos corretaos.
Fortaleza-CE, 16 de agosto de 2017.
João Cezar Barbosa de Assis.
Diretor Presidente do SINTTEL-CE.
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