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Pauta aprovada. 

Começa efetivamente a Campanha Salarial 2016 dos trabalhadores 

da empresa ALMAVIVA. 
 

 

O SINTTEL-DF informa que os trabalhadores da empresa ALMAVIVA, 

estiveram reunidos em Assembleia no dia 02 de março, e aprovaram sua 

Pauta de Reivindicações referente à Campanha Salarial 2016 (data-base 1º 

abril). A Pauta já foi formalizada à empresa e servirá de ponto de partida 

das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho. 
               

O Sinttel-DF espera que as negociações comecem o mais breve possível 

e que ocorram de forma tranquila, produzindo os resultados esperados pela 

categoria, uma vez que as nossas reivindicações são justas e bastante 

razoáveis. 
 

           De qualquer modo, como todos os anos, 

reforçamos a importância da PARTICIPAÇÃO 

EFETIVA dos trabalhadores na campanha salarial, 

pois ela será decisiva para melhorarmos e 

ampliarmos nossas conquistas. Fiquem atentos aos 

próximos informativos!  
 

 

Confira no verso do informativo a Pauta de Reivindicações 2016. 

 

Campanha Salarial 2016 dos trabalhadores da 
empresa ALMAVIVA. 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

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


 
Pauta de Reivindicações 2016/2017 dos trabalhadores da empresa 

ALMAVIVA.    
(Aprovada em Assembleia Geral realizada no dia 02 de março de 2016.)   

 

 

1. Piso Salarial de R$ 1.112,00; 

2. Reajuste Salarial Linear de 15% (composto pela reposição da inflação (INPC) + Ganho Real); 

3. Reajuste no Auxílio Alimentação (VR) para R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) 

LINEAR; 

4. Pagamento do Auxílio Alimentação integralmente para todos os trabalhadores afastados por 

acidente de trabalho; 

5. Auxilio Creche de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);  

6. Para os Demais Benefícios, reajuste de 15% (conforme item 2.); 

7. Revisão das Metas relacionadas ao Salário Variável com vistas a melhoria dos valores pagos a 

título de bonificação;  

8. Redução da Jornada de Trabalho de 220 horas para 200 horas mensais; 

9. Concessão da Pauta de Refeição (20 min.) no intervalo que está compreendido entre a segunda 

e a penúltima hora trabalhada; 

10. Garantia de realização de Ginástica Laboral para todos os trabalhadores; 

11. Ampliação e melhoria na Sala de Descanso (descompressão); 

12. Concessão de Folga no dia do aniversário; 

13. Implantação do Vale Cultura; 

14. Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2015/2016. 


