
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, FACIBRA, 

(UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio 

e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio Integrado Polivalente, CEBAN, FASEP e outros: SIM Odontologia 

Personalizada, Laboratório SABIN. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em 

telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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Proposta aprovada.
Trabalhadores da ALMAVIVA lotam assembleia da categoria e decidem 

pela aprovação da proposta de ACT negociada, e formalizada, pela empresa. 
 

                       

O SINTTEL-DF informa que os trabalhadores da ALMAVIVA, que lotaram a 

Assembleia Geral realizada no último dia 25, decidiram por maioria absoluta 

APROVAR a proposta da empresa acerca do ACT 2015/2016 (confira resumo no verso 

do boletim), autorizando o sindicato a assinar o referido acordo. 

Desta feita, cabe ressaltar que a proposta em questão foi fruto da atuação firme 

e obstinada do SINTTEL-DF em todas as instâncias de discussões e embates, sejam as 

mesas de negociação, tribunais e MPT, em defesa dos salários, direitos e melhores 

condições de trabalho da categoria. Foram quase 17 meses, desde a data base de 

2014 (1º de abril), lutando incansavelmente na busca do reconhecimento e da 

valorização dos trabalhadores em Call Center da ALMAVIVA em Brasília. 

A partir de agora, sindicato e trabalhadores começam a escrever uma nova 

história que deve ser caracterizada pela PARTICIPAÇÃO, pela MOBILIZAÇÃO e pela 

DISPOSIÇÃO À LUTA de TODOS na consolidação de nossas conquistas.  
 

 

 

FILIE-SE AO SINTTEL-DF. SEJA SINDICALIZADO! 
 

O SINTTEL-DF conclama aos companheiros e companheiras da 
ALMAVIVA à caminharem junto com ele na luta pelos direitos e 

melhores condições de trabalho dos trabalhadores em 
telecomunicações e teleatendimento do DF, filiando-se ao sindicato. A 

filiação é opcional, porém é muito importante para fortalecermos 
nossa instituição e nossas campanhas salariais. O trabalhador 

sindicalizado contribui mensalmente com 1% do salário nominal, 
dispondo do nosso departamento jurídico, usufruindo dos 

apartamentos do SINTTEL-DF em Caldas Novas, além dos descontos 
em várias instituições de ensino e demais parceiros por intermédio 

dos nossos convênios. 
Para maiores informações ligue (61)3321.6674. 

http://www.sinttel.org.br/


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2015/2016 DA ALMAVIVA 

 

 REAJUSTE SALARIAL 

o Piso: 

 De abril/15 a julho/15: R$ 850,00 (com pagamento de ABONO INDENIZATÓRIO no 

valor de R$ 250,00) 

 A partir de 1º de agosto/15: R$ 990,00 (correspondente a 23,6% de reajuste) 

o Demais Salários acima do Piso: 

 8,42% de reajuste, retroativos a abril/15, com pagamento de ABONO 

INDENIZATÓRIO, relativo a período de abril/15 a julho/15, no valor 

correspondente a  34% do salário de março/15 

 

 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

o Operadores (jornada 180 horas): 

 De abril/15 a julho/15: R$ 16,00 (com pagamento de ABONO INDENIZATÓRIO no 

valor de R$ 910,00 – carga no cartão)   

 A partir de 1º de agosto/15: R$ 18,00  (correspondente a 100% de reajuste) 

o Administrativos (jornada 220 horas): 

 De abril/15 a julho/15: R$ 18,00 (com pagamento de ABONO INDENIZATÓRIO no 

valor de R$ 506,00 – carga no cartão)   

 A partir de 1º de agosto/15: R$ 20,00 (correspondente a 49,5% de reajuste) 

 

 AUXÍLIO CRECHE 

o R$ 201,66 para filhos com até 6 anos e 11 meses completos, mantidas as condições de 

fornecimento do benefício prevista no ACT vigente (CONTAX) quando a empresa assumiu 

o contrato; 

 

 DEMAIS CLÁUSULA E CONDIÇÕES 

o Ficam mantidas as demais cláusulas e condições previstas no ACT 2013/2014 (CONTAX, 

acordo esse vigente à época que a ALMAVIVA assumiu o contrato da Caixa Seguros. 

 

 

 

TODOS OS PAGAMENTOS, COM SEUS RESPECTIVOS REFLEXOS (ABONOS E 

DIFERENÇAS), SERÃO PAGOS NA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/15. 

 

 
 


