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Proposta aprovada. 
Trabalhadores da ALMAVIVA lotam assembleia da categoria e decidem 

pela aprovação da proposta de ACT 2017 negociada pelo Sinttel-DF, e 
formalizada, pela empresa. 

 

 

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

Assembleia Geral do último dia 09, decidiram APROVAR a proposta da empresa acerca 

do ACT 2017/2018 (confira resumo no verso do boletim), autorizando o sindicato a assinar 

o referido acordo. 
 Desta feita, cabe destacar que a proposta aprovada consolida os avanços 

conquistados pela categoria nos últimos anos e foi fruto, mais uma vez, da atuação 

firme e determinada do SINTTEL-DF na mesa de negociação. 

 A partir desse momento, sindicato e trabalhadores tornam-se fiscalizadores do 

Acordo Coletivo e qualquer descumprimento de suas cláusulas deve ser denunciado 

imediatamente para as devidas providências. A luta continua! 
 

 

 

FILIE-SE AO SINTTEL-DF. SEJA SINDICALIZADO! 

O SINTTEL-DF conclama os trabalhadores da ALMAVIVA à 

caminharem junto com ele na luta por novas conquistas e 

melhores condições de trabalho, 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 ou pelo site 

www.sinttel.org.br . 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL/DF 
 

 

RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2017/2018 FORMALIZADA PELA ALMAVIVA. 

 

✓ PISO SALARIAL de R$ 1.185,17 (6,58%) a partir de 1º de agosto/17, com pagamento de abono 

indenizatório de R$ 320,00, em até 15 dias após a aprovação da proposta do ACT; 

✓ REAJUSTE SALARIAL de 6% para os Demais Cargos da Operação ACIMA DO PISO (Representantes 

de Atendimento II, Operador de Ouvidoria, Consultor de Backoffice e Consultor de 

Relacionamento) a partir de 1º de agosto/17, com pagamento de abono indenizatório de 24% do 

salário nominal, em até 15 dias após a aprovação da proposta do ACT; 

✓ REAJUSTE SALARIAL de 5% para Supervisores, Coordenadores e Administrativos a partir de 1º de 

agosto/17, com pagamento de abono indenizatório de 20% do salário nominal, em até 15 dias após 

a aprovação da proposta do ACT; 

✓ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO de R$ 29,00 a partir de 1º de abril/17, com REDUÇÃO na 

participação/desconto do empregado de 5% para 4,0% do valor do benefício;  

✓ Pagamento de R$ 300,00 (proporcional ao tempo trabalhado em 2016) a título de PPR 2016, em até 

15 dias após a aprovação da proposta do ACT; 

✓ DEMAIS BENEFÍCIOS reajuste de 6,58% a partir de 1º de abril/17; 

✓ PLANO DE SAÚDE: 

1. AUMENTO DA COBERTURA e da rede credenciada do Plano de Saúde, com apresentação das 

melhorias aos trabalhadores em até 15 dias após a aprovação da proposta de ACT.  

2. TROCA/SUBSTITUIÇÃO da atual operadora ao final do contrato, a partir de 1º de setembro. 

✓ Manutenção das demais cláusulas do ACT vigente. 

 

 


