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Proposta aprovada.
Trabalhadores da ALMAVIVA lotam assembleia da categoria e decidem
pela aprovação da proposta de ACT 2018 formalizada pela empresa.
O SINTTEL-DF informa que os trabalhadores da ALMAVIVA, que lotaram a
Assembleia Geral do último dia 29 de junho, decidiram APROVAR, por ampla maioria, a
proposta da empresa acerca do ACT 2018/2019 (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.
Juntos somos mais fortes!

“Em verdade, o sindicato é a casa do
trabalhador, um dos poucos locais
onde ele pode expressar livremente
suas esperanças e temores,
compartilhar suas vivências e atuar
em conjunto por uma vida melhor
para todos.”

O SINTTEL-DF conclama TODOS OS TRABALHADORES EM
TELECOMUNICAÇÕES E TELEATENDIMENTO, em Brasília, à
caminharem junto com o sindicato na luta pelos direitos e
por melhores condições de trabalho da categoria no Distrito
Federal. A filiação é opcional, espontânea, porém é muito
importante para que possamos fortalecer nossa instituição e
nossas campanhas salariais.
O trabalhador sindicalizado contribui mensalmente com
1% do salário nominal, dispondo do nosso departamento
jurídico, usufruindo das opções de lazer do SINTTEL-DF,
como nossos apartamentos em condomínios com estrutura
completa em Caldas Novas, além dos descontos em várias
instituições de ensino e demais parceiros por intermédio dos
nossos convênios.
Venha caminhar junto! Informe-se pelo telefone (61)
3321.6674 ou pelo nosso sitio www.sinttel.org.br.

RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2018/2019 FORMALIZADA PELA ALMAVIVA EM 26 DE
JUNHO DE 2018.
1. REAJUSTES SALARIAIS
✓ PISO Salarial: 3,1% (R$ 1.221,89), a partir de 1º de agosto/18, + Abono Indenizatório de 15%
do salário nominal a ser pago até 10 dias após a realização da Assembleia;
✓ Demais Salários: 2,6%, a partir de 1º de agosto/18, + Abono Indenizatório de 15% do salário
nominal a ser pago até 10 dias após a realização da Assembleia.

2.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (VA/VR) - Linear
✓ Reajuste de

5,86% passando o valor para R$ 30,70 (trinta reais e setenta centavos), a partir de

abril/18;
✓ Participação dos empregados: até 4% para empregados filiados/associados ao Sinttel-DF e de até 10%
para os empregados não filiados/associados, a partir de julho/18.

3. AUXÍLIO CRECHE
✓ Reajuste de 4,21% passando o valor para R$

247,00, a partir de abril/18;

4. SALA DE DESCOMPRESSÃO
✓ Foi disponibilizado/inaugurado novo espaço de descanso no decorrer do mês de junho/18;

5. LANCHONETE/CANTINA
✓ Foi disponibilizado novo fornecedor com otimização das opções de lanches e melhoria do espaço da
lanchonete no decorrer do mês de junho/18.

6. PLANO DE SAÚDE
✓ No mês de setembro/18 será realizada nova tomada de preços e processo consultivo de uma nova
operadora do Plano de Saúde que será submetida a escolha dos empregados com realização de pesquisa
interna e prerrogativa da maioria.

7. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO ACT VIGENTE.

INPC* (inflação de 01.abr.17 a 31.mar.18) = 1,56%
*medido pelo IBGE

