
Reajuste salarial/pisos -> 8,5% a partir de 1º de agosto/2022.
Abono indenizatório -> 40% para cobrir os meses de abril, maio, junho e julho.Com mínimo garantido de
R$ 500,00. A ser pago na folha de pagamento do mês de agosto/2022.
Benefícios: Tíquete Refeição/Alimentação, auxílio Creche, PCD e demais-> reajuste de 11,73% (INPC
acumulado) retroativo a abril/2022(data base). 
PLR Total: Potencial de ganho de até 75% (setenta e cinco por cento) de um salário mensal base
dez/2022, considerando os indicadores de 2021.
Se eventualmente a empresa optar por mudar a operadora de saúde, deverá alinhar com o sindicato.
O Novo plano de saúde deve ser equivalente, garantindo minimamente a qualidade do atual e sem
custos adicionais para o trabalhador, com acomodação de apartamento e sistema de reembolso
inclusos. 
Redução de jornada de trabalho de 44hs semanais para 40hs semanais de segunda a sexta.
Demais cláusulas do Acordo Coletivo permanecem inalteradas.

O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da NOKIA para Assembleia Geral marcada para o dia 15/07/2022,
das 11h às 12h, de forma virtual, com acesso pelo link https://meet.goto.com/571070733. Na ocasião, os
trabalhadores da empresa irão apreciar e deliberar sobre a proposta da empresa para Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT 2022/2023). 

Veja os principais pontos da proposta da NOKIA:

NOKIA
12 DE JULHO DE 2022

ASSEMBLEIA NOKIA - ACT 2022/2023

SINDICALIZE-SE! SUA PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA UM SINTTEL-MG FORTALECIDO!

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, para participarem da
Assembléia 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 15 de julho de 2022, no  horário de 11:00 às 12:00 horas, com acesso pelo 
 https://meet.goto.com/571070733, 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 2022/2023; 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, 12 de julho de
2022. Comissão Executiva do SINTTEL-MG. 
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