
STEIN
 03 DE DEZEMBRO DE 2021

ASSEMBLEIA GERAL STEIN - ACT 2021/2022
O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da Stein para Assembleia Geral que será realizada no dia 09/12/2021,
das 14h às 15h, de forma virtual, com acesso através do link https://global.gotomeeting.com/join/122972189,
caso necessário utilize o código de acesso: 122-972-189. Na ocasião, os trabalhadores da empresa apreciarão
e deliberarão sobre a proposta da empresa para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT-2021/2022). Veja abaixo
a proposta da STEIN:

PISO: R$1.285,20;
REAJUSTE SALARIAL: 5%. A partir da folha de
outubro/21;
ABONO: R$205,00 - Parcela. única na folha de
pagamento do mês subsequente ao da assinatura
do ACT;
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: 5,0%; a partir de out/21 -
Dias úteis. Garantido no mínimo de 24 tíquetes
mensais - Correção das faixas salariais da tabela de
descontos em 7,0%;
PNE: R$364,35;
CRECHE: R$ 343,35;
VIGÊNCIA: 31/05/2022;

DATA BASE: junho;
JORNADA: 44 horas - Seg a Sexta;
PLANO DE SAÚDE: Redução do teto da
coparticipação (50%) de R$135,04 para
R$124,05 por procedimento/mês;
Trabalhadores desligados no período coberto
pelo ACT fazem jus ao acordado. 
Pagamento em folha complementar, 05 dias úteis
a partir da assinatura do ACT assinado.
Observação: o abono é previsto para a folha
subsequente ao mês da assinatura do acordo;
DEMAIS CONDIÇÕES MANTIDAS.

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 Stein
Telecom Ltda., 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, no dia 09 de dezembro de 2021, no 
 horário das 14:00 às 15:00 horas, com acesso pelo https://global.gotomeeting.com/join/122972189, 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 2021/2022; 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; 3)Deliberação e
discussão aprovação sobre instalação em caráter permanente da Assembleia Geral Extraordinária; 4)Outras
deliberações pertinentes. Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2021. Comissão Executiva do SINTTEL-MG. 
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