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ALMAVIVA 
ASSEMBLEIA GERAL 

Chegou o momento de decidirmos os RUMOS de nossa 
Campanha Salarial de 2019. 

__________________________________________________________ 
Convocamos TODOS os trabalhadores da empresa ALMAVIVA, prestadoras de serviços da Caixa 

Seguros, para ASSEMBLEIA GERAL que acontecerá no dia 16 de maio, quinta-feira, 

no local de trabalho SHS QUADRA 5 BLOC B LOJA 01 – ASA SUL, às 13h30 (pontualmente), 

afim de analisarem, sugerirem e decidirem sobre a seguinte ordem do dia: 

a) Deliberações a respeito dos rumos a serem tomados 
referentes à Campanha Salarial 2019/2021.   

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO 
DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação 
legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca todos os trabalhadores da empresa ALMAVIVA, para Assembleia Geral que acontecerá no 
dia 16 de maio, quinta-feira, no local de trabalho SHS QUADRA 5 BLOC B LOJA 01 – ASA SUL – 
BRASÍLIA/DF, com a 1ª chamada às 12hs30min (realizada SOMENTE com a presença de 50% + 1 
do total de trabalhadores), e na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª 
chamada às 13hs30min, afim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) Deliberação a 
respeito dos rumos a serem tomados referentes à Campanha Salarial 2019/2021.   
Brasília, 15 de maio de 2019. 
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF  

COMPAREÇA! PARTICIPE! 
Campanha Salarial 2019 dos 

Trabalhadores da empresa ALMAVIVA 

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


 

Pauta de Reivindicações 2019 dos trabalhadores da empresa 

ALMAVIVA.    

( Assembleia de aprovação realizada em 22.03.2019 ) 

 

1. Vigência BIENAL (2019/2021) do Acordo Coletivo de Trabalho, com reajuste/correção das 

cláusulas econômicas em 2020; 

2. Piso Salarial de R$ 1.267,12 (hum mil duzentos sessenta e sete reais e doze centavos); 

3. Reajuste Salarial Linear de 7% (sete por cento); 

4. Reajuste do Auxílio Alimentação (VR/VA) para R$ 33,00 (trinta e três reais);  

5. Pagamento dos Beneficios em uma única parcela; 

6. Adoção do PLANO ODONTOLÓGICO administrado pelo Sinttel, gratuito para todos os 

trabalhadores; 

7. Melhorias referente ao Plano de Saúde Atual; 

8. Auxilio Creche de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para todos;  

9. Vale Alimentação completo nas férias; 

10. Para os Demais Benefícios reajuste de 7% (sete por cento) nos valores praticados; 

11. Equiparação Salarial em funções semelhantes; 

12. Trabalho realizado somente em Produto ao qual tenha treinamento; 

13.  Disponibilização de Brigadista e Enfermeiro; 

14. Negociação de PLR dentro do ACT; 

15.  Adequação à nomenclatura da categoria; 

16. Adequação nos horários do RH; 

17. Melhorias no ambiente do refeitório; 

18. Livre acesso para trabalhadores na portaria; 

19. Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2018/2019. 


