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25 de Agosto de 2020

Assembleia VGX - Jornada de Trabalho
Atenção Trabalhadores da VGX! A empresa se reuniu com a direção do SINTTEL-MG para apresentar duas
propostas de redução de jornada de trabalho destinadas estritamente aos operadores de telemarketing. Seguem
as propostas abaixo:
1.
Redução da jornada de 6h:20min para 6h, com a
redução proporcional do salário. Neste caso, seriam
mantidas as 2 pausas de 10 minutos cada e o intervalo
de 20 minutos, mas os salários serão reduzidos
proporcionalmente.

3. Como contraprestação pela redução da jornada de
trabalho a VGX se compromete a não reduzir o número
de funcionários na posição de operadores de
telemarketing,
nem
os
benefícios
pagos,
independentemente da proposta que venha a ser
aprovada.

2.
Redução da jornada de 6h:20min para 6h, sem a
redução proporcional do salário. Neste caso, seriam Para a avaliação dos trabalhadores será realizada
mantidas as 2 pausas de 10 minutos cada e os salários, uma assembleia virtual, na quinta-feira (27/08), em
mas o intervalo de 20 minutos seria retirado.
dois horários: 09:00 às 10:30 e 13:00 às 14:30.

Link para reunião às 09:00:
https://us02web.zoom.us/j/89143420881pwd=VVNDQlh6R2tmZzhSU0NxL0g2dEl3UT09
Link para a reunião às 13:00:
https://us02web.zoom.us/j/87424997311pwd=c1MzK2dlbUxIa0pWTUxHMzFYNXJyZz09
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 VGX CONTACT
CENTER NORTE MG , para participarem da Assembleia Geral Extraordinária de modo virtual em razão do estado
de calamidade pública que foi declarado no país a partir de 22/03/2020, a realizar-se no dia 27 de agosto de
2020, em dois horário: 09:00 às 10:30 e 13:00 às 14:30, em primeira convocação e na falta de quórum mínimo
necessário, conforme Estatuto da entidade, 30(trinta ) minutos depois, com qualquer número de presentes, sobre a
seguinte ordem do dia: 1) Discussão e deliberação sobre a Proposta apresentada pela empresa para Acordo
Coletivo de Trabalho 2020; 2) Redução da jornada de 6h:20min para 6h, com a redução proporcional do salário
e Redução da jornada de 6h:20min para 6h, sem a redução proporcional do salário. ; 3) Autorização para a
Diretoria de o SINTTEL-MG retornar as negociações coletivas, ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer ações que
sejam necessárias à defesa dos interesses da categoria profissional, caso rejeitada a proposta; 4) Deliberação e
aprovação sobre instalação em caráter permanente da Assembléia Geral Extraordinária; 5) Outras deliberações
pertinentes. Belo Horizonte, 24 de agosto de 2020. Comissão do SINTTEL-MG.

