
O Sinttel-ES convoca os/as 
trabalhadores/as na SIGA para a 
assembleia que vai valiar a propos-
ta que a empresa fez, visando fe-
char o acordo coletivo 2018/2019.  
Muito importante a participação 
de todos. 

Proposta
1) Reajuste de 4% nos salá-

rios, passando o piso para R$ 
1.026,00, retroativo à data base 
que é 1º de novembro;

2) Reajuste do auxílio-
-refeição/alimentação de 4% 
passando para R$ 14,56 para 
quem tem jornada de até 6 ho-
ras diárias e para R$ 16,64 para 
os que tem jornada superior a 6 
horas diárias.

3) Homologação das resci-
sões: Quando houver desliga-
mento, o trabalhador poderá 

solicitar que a homologação da 
sua rescisão seja feita no Sindi-
cato e a empresa terá que aca-
tar esta vontade do trabalhador.  
Portanto, faça valer a sua von-
tade e tenha a assistência do 
sindicato na hora de acertar as 
contas na demissão. 

Fortaleça o seu Sindicato
Na assembleia realizada no dia 

31/10/2018, para a aprovação da pauta, 
foi aprovada uma contribuição de to-
dos/as os/as trabalhadores/as da Siga 
Contact Center, como forma de fazer 
frente aos gastos do Sindicato com 
a campanha salarial e também para 
ajudar no fortalecimento da entidade. 
A contribuição é de 3% do salário 
nominal, divididos em três parcelas 
de 1% descontadas a partir do mês 
seguinte à data do fechamento do 
acordo (Set/Out/Nov). 

Aqueles que não concordarem 
com o desconto, deverão entregar no 
Sindicato, uma carta informando da 
recusa. Conforme aprovado, os que não 
concordarem terão até o dia 20 de 
dezembro de 2018 para entregarem 
pessoalmente carta de próprio punho 
na sede do Sinttel-ES.
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CANAL DE VOZ
Sinttel-ES convoca trabalhadores/as na SIGA 

para avaliação da proposta de ACT 2018/2019

Assembleia nesta 5ª feira, 
dia 13/12, às 13:30h, 

Av. Princesa Isabel, 478, 3º Andar, 
Fundos, Centro, Vitória-ES
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