
STEIN
 22 DE NOVEMBRO DE 2021

COMUNICADO STEIN

Piso: R$ 1.285,00
Reajuste Salarial: 5% a partir da folha de Outubro/21.
Abono: R$ 200,00 - parcela única na folha de pagamento do mês subsequente ao
da assinatura do ACT.
Auxílio Alimentação: 5% a partir de outubro/21/ dias úteis/ correção das faixas
salariais da tabela de descontos em 7%.
PNE: R$ 364,35
Creche: R$ 343,35

O SINTTEL-MG informa aos trabalhadores da STEIN que, no dia 16 de novembro, 
 houve a 2ª rodada de reunião com a empresa. Na oportunidade, voltamos a tratar de
diversos temas como diárias, vale refeição e aluguel de veículos, dentre outros. 

O processo de negociação com a STEIN está bastante cansativo, pois a cada reunião
sentimos que a empresa deseja somente apresentar a proposta econômica e não
demonstra interesse em resolver os problemas apontados pelos trabalhadores nas
Assembleias de formação de pauta e em denúncias enviadas ao SINTTEL-MG. A
empresa se recusa a negociar a cláusula de "Despesas de Viagem", e os
trabalhadores denunciaram ao SINTTEL-MG que estão pagando do próprio bolso,
já que o valor que a empresa disponibiliza não paga nem a diária do hotel, e todos
estão tendo que "tirar dinheiro do próprio bolso" quando são convocados para
trabalhar em outras cidades. 

Para piorar a situação, a empresa quer reduzir o número de tíquetes refeição, que hoje
são fornecidos 24 mensais, para fornecer apenas para os dias úteis. O que representa
um grande prejuízo aos trabalhadores. 

Na última reunião a empresa apresentou uma proposta de reajuste. 

Proposta STEIN



Vigência: 31/05/2022
Data Base: junho
Jornada: 44h - segunda à sexta-feira
Plano de Saúde: redução do teto da coparticipação (50%) de R$ 135,04 para R$
124,05 por procedimentos/mês.
Manutenção das demais cláusulas.

Entendemos que essa proposta é ruim para os trabalhadores da STEIN, além de não
atender os pontos colocados na Pauta de Reivindicações apresentada à empresa.
Estamos muito distantes da data-base e essa proposta apresentada agora não indeniza
o período retroativo à 01 de junho de 2021. 

Uma nova reunião está marcada para a próxima quinta-feira (25/11), esperamos que
haja um direcionamento de resolução com relação aos problemas discutidos, inclusive o
avanço na proposta de reajuste apresentada. 

É necessário que os trabalhadores estejam engajados e permaneçam juntos ao
SINTTEL-MG para que possamos fortalecer a luta em prol de melhorias de
condições de trabalho e reajuste salarial. 

FIQUEM ATENTOS AOS PRÓXIMOS INFORMATIVOS 


