
O SINTTEL-MG, legitimo representante dos trabalhadores em empresas de Telecomunicações do estado
de Minais Gerais, convoca os trabalhadores da Algar Telecom (Equipe SQUAD ÁGIL), para Assembleia
Geral que irá apreciar e deliberar sobre a proposta da empresa para o Aditivo à Participação nos
Lucros ou Resultados (PLR). A Assembleia será realizada, virtualmente, através do link
https://votem.fitratelp.org.br/, no dia 08/09/2021 (quarta-feira), das 13h às 14:30. 

ALGAR TELECOM
03 DE SETEMBRO DE 2021

ADITIVO À PLR - ALGAR TELECOM (SQUAD ÁGIL)

Confira alguns pontos da proposta da empresa:

Aumento de 20% dos salários e ajuste da tabela do PLR:

Cenário de atingimento de 100% dos objetivos

Exemplo prático – Salário R$ 3.449,88

Cenário atual

Salário ano Líquido: R$ 42.441,00;
PLR ano: R$ 11.215,00 (se atingir 100% dos
objetivos);
Total ano líquido: R$ 53.656,00.

Cenário para discussão com os trabalhadores

Salário ano líquido: R$ 49.502,00;
PLR ano: R$ 5.796,00 (se atingir 100% dos
objetivos);
Total ano líquido: R$ 55.298,00;
Valor maior a ser recebido pelo trabalhador no
ano: R$ 1.642,00.

Seria 15% reajustado em Agosto e 5% em Janeiro de 2021, além do que for fechado na
negociação do ACT.
O reajuste no salário reflete no 13º, Férias, INSS, aposentadoria, incentivos extras ligados a
transformação e na própria PLR;
Os reajustes acima mencionados, serão feitos exclusivamente para os trabalhadores que trabalham
com a metodologia ágil.

Observações: 



Faça a leitura do QR Code e tenha acesso à proposta da empresa!

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 da empresa ALGAR TELECOM S/A ALGAR MULTIMÍDIA S/A e da empresa ALGAR
SOLUÇÕES EM TIC S/A, 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, com acesso
pelo https://votem.fitratelp.org.br/, no dia 08 de setembro de 2021, no horário de 13:00 às 14:30,
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 do Aditivo ao Pagamento da 
 Participação dos Lucros e Resultados - Aditivo PLR 2021 - (para os trabalhadores do Depto SQUAD
ÀGIL) apresentado  pela empresa; 2)Outras deliberações pertinentes. Belo Horizonte, 03 de setembro
de 2021. Comissão Executiva do SINTTEL-MG. 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo Whatsapp (34) 98402-6157.

https://votem.fitratelp.org.br/

