ENGESET
28 de Setembro de 2020

ASSEMBLEIA GERAL ACT 2020/2021 - ENGESET
O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da Engeset S/A a participarem da Assembleia de apreciação da
proposta apresentada pela Empresa para o Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021. As negociações foram
realizadas pela Comissão Nacional da Fitratelp e os representantes da Engeset. As Assembleias são organizadas
pelos Sindicatos estaduais. Os Acordos Coletivos são instrumentos legais que norteiam as relações trabalhistas
entre patrão e empregados, além de oferecem garantias jurídicas para ambas as partes. A Assembleia em Minas
Gerais será realizada no dia 02/10/2020, sexta-feira, das 10:00 às 13:00, virtualmente, pela plataforma
“Zoom” com acesso através do link:
https://us02web.zoom.us/j/84665587791?pwd=SnNINDFFR0xUdXpFVmt1ZVNsZXVoQT09
As negociações neste ano garantem as conquistas dos acordos coletivos anteriores, mais a integralidade de
percentual do INPC acumulado nos últimos 12 meses até abril de 2020, que é de 2,46% que será aplicado nos
seguintes itens:
Reajuste nos salários de 2,46%, retroativo a Maio/20;
Reajuste nos VA/VR de 2,46%, retroativo a Maio/20;
Reajuste no Auxílio Creche de 2,46%, retroativo a Maio/20;
Auxílio a filhos portadores de deficiência de 2,46% retroativo
a Maio/2020.
Edital de Convocação - 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 ENGESET S\A, para a Assembleia Geral Extraordinária, a
realizar-se no 02 de outubro 2020, sexta-feira, das 10:00 às 13:00, excepcionalmente, por MEIO ELETRÔNICO DE
VÍDEO
CONFERÊNCIA,
através
da
Plataforma
Zoom
(https://us02web.zoom.us/j/84665587791?
pwd=SnNINDFFR0xUdXpFVmt1ZVNsZXVoQT09) com quórum verificado imediatamente e, não havendo a quantidade de
trabalhadores logados, será aberta e realizada às 10:30, com qualquer número de trabalhadores logados, devendo ser
encerrada às 13:00, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovar a realização da assembleia virtual
suprindo a omissão estatutária quanto às condições de convocação e realização de Assembleia em Estado de Calamidade
Pública; b) Debater a Proposta apresentada pela empresa para o Acordo Coletivo de Trabalho ENGESET 2020\2021(ACT
ENGESET 2020\2021) ; c)Aprovar deliberação por aclamação da Proposta com manifestação e registros dos votos contrários
no “CHAT” da referida Assembleia.
Diante do iminente término do contrato de prestação de serviço da ENGESET com a Empresa TIM, previsto para final de OUTUBRO,
solicitamos a todos os trabalhadores que façam levantamento dos passivos trabalhistas, como HORAS EXTRAS, SOBREAVISO E
PLANTÕES, DESCONTOS INDEVIDOS, VALES NÃO PAGOS e outras pendências que a empresa não se ajustou ao longo do contrato de
prestação de serviços, para que seja cobrada na rescisão do contrato de trabalho, para os funcionários que forem desligados. Portanto
trabalhador da ENGESET, fique atento aos seus DIRETOS TRABALHISTAS.

