
O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da Nokia para Assembleia Geral que apreciará e
deliberará acerca da proposta da empresa para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A
assembleia está marcada para o dia 13/11/2020, de 08:30 às 10:30, virtualmente, pela
plataforma ZOOM, com acesso pelo link: 
https://us02web.zoom.us/j/84315614254?pwd=VGlyRmd0Qms4RjhJWk55ZEdQQ0dIdz09

Cumprindo as recomendações dos órgãos de saúde, para não gerar aglomeração, o Sindicato
vem realizando reuniões e assembleias de forma remota devido ao quadro de pandemia que
assola o país.

Ressaltamos que a Assembleia é o momento para o trabalhador apregoar suas sugestões, ideias
ou reclamações. O Sindicato está de portas abertas para ouvir as demandas da categoria. Desta
forma sairemos vitoriosos, mantendo direitos e conquistando benefícios. 

Principais pontos da proposta da Nokia:

1- Reajuste salarial = 3,31% a partir de jan2021;
2- Os pisos serão reajustados em 3,31% a partir de
janeiro/2021;
3- Abono salarial= 30% do salário nominal a ser pago
em dez/2020;
4- Reajuste dos demais benefícios = 3,31% a partir de
jan2021;
5- Abono no Tíquete Refeição = 30% do valor líquido
do tíquete refeição. a ser pago em dez/2020;
6- Assinatura do ACT do PLR, nas mesmas base do
ano de 2019;
7- Fica garantido a manutenção das demais cláusulas
do ACT vigente.
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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 NOKIA S.A, Assembleia Geral Extraordinária de
modo virtual em razão do estado de calamidade pública que foi declarado no país a partir de
22/03/2020, no dia 13 de novembro de 2020, no horário de 8:30 às 10:30 horas, pela
Plataforma ZOOM, com acesso pelo link https://us02web.zoom.us/j/84315614254?
pwd=VGlyRmd0Qms4RjhJWk55ZEdQQ0dIdz09, em primeira convocação e na falta de
quórum 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, visando a
celebração do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2020/2021; 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
frustradas as negociações da Assembleia Geral Extraordinária; 4) Outras deliberações
pertinentes. Belo Horizonte, 10 de novembro de 2020. Comissão Executiva do SINTTEL-MG.
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