
                                     6  de fevereiro de 2019 

 

 SINTEC-SP: “Juntos, Somos mais Fortes!” 
 

G&E – ACT 2018/2019 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA NO DIA  

8 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 11H30 EM CARAGUATATUBA 
 
Após muitos questionamentos por parte dos diretores e do corpo jurídico do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Esta-
do de São Paulo na reunião realizada em 7 de janeiro de 2019, com a participação da empresa G&E Manutenção e Serviços Ltda além 
de um representante eleito pelos funcionários, foi elaborada a proposta final referente ao ACT 2018/2019, buscando alternativas para 
atingirmos a totalidade dos técnicos e mantermos um canal de negociação em aberto para corrigir possíveis distorções. 
 

PROPOSTA FINAL  
MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DO ACT E DATA-BASE 

 
CLÁUSULA TERCEIRA (PISOS SALARIAIS – DUAS OPÇÕES) 

Opção 1: piso mínimo para o técnico de R$ 2.550,00 sem o VA (proposto na cláusula décima). 
Opção 2: piso mínimo para o técnico de R$ 2.211.96 + VA de R$ 200,00 (proposto na cláusula décima). 

 
REAJUSTE / CORREÇÃO SALARIAL: conforme cláusula acima 

Parágrafo único – Os empregados admitidos após 1º de dezembro de 2018 obedecerão à escala salarial vigente na empresa, 
percebendo salário básico nunca inferior ao menor salário do cargo para o qual foi contratado. 

 
SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO 

Não retroativo, a partir de janeiro de 2019. 
 

FORMAS E PRAZOS – DATA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS 
A empresa se compromete a liberar em esquema de rodízio, no dia do pagamento, os empregados que necessitarem ir pes-

soalmente ao banco para resolver pendências pessoais – mediante comprovação da real necessidade –, visto que o local de trabalho é 
de difícil acesso, desprovido de transporte público e o horário de trabalho não coincide com o expediente bancário. 

 
ADICIONAIS CONFORME REGIME E A JORNADA DE TRABALHO 

 
A G&E Manutenção e Serviços Ltda também ficou de estudar a viabilidade para os itens elencados abaixo: 
1) Instalação de ar condicionado para os ônibus no verão (dezembro/janeiro e fevereiro): a solução está sendo estudada junto ao 

novo fornecedor;  
2) Realização de escala de férias e trocas se necessário: isso já é praticado e divulgado para os encarregados, e desses para suas 

equipes; 
3) Possibilidade de compra de 10 (dez) dias das férias: cada caso será analisado, dependendo da disponibilidade do caixa da empre-

sa e a escala do pessoal;   
4) Possibilidade de troca do plano de saúde para um que atenda nacionalmente: também está sendo analisado, apenas para os ca-

sos em que a família do profissional more em outras regiões;  
5) Pagamento do retroativo: 3 (três) parcelas mensais.  
 
A proposta será submetida aos técnicos na assembleia agendada para o dia 8 de fevereiro de 2019 (sexta-feira) às 11h30 (segunda 
chamada), no auditório do Hotel Mar (Rua São José dos Campos, 149  – Sumaré – Caraguatatuba-SP) .  
 
Nós contamos com a participação de todos.  


