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Ainda sem proposta? 
Em audiência na Justiça, em 27 de junho, a 

Almaviva continuou sem proposta 
 

Informamos à categoria que na Audiência Inicial na Justiça do Trabalho (processo 

Nº 0000471-42.2019.5.10.0003) no dia 27/06/19 onde pedimos a aplicação da CCT 

2019/SEAC/SINTTEL-DF, não houve manifestação por parte da empresa no sentido 

de querer negociar. 

No fim do dia (27/06), recebemos um e-mail da empresa solicitando finalmente, 

‘’após passados 3 meses de nossa Data-Base que é Abril’’ a marcação de uma 

reunião, que ficou acertada para ocorrer no dia 04/07 (quinta-feira). 

Esperando que esta seja uma reunião produtiva de fato, já que no único 

encontro que tivemos com a empresa em 06/05, foi cheio de evasivas, com a empresa 

‘’desmerecendo nossa Pauta de Reivindicações’’, dizendo que ‘’não procedia a 

solicitação dos trabalhadores’’ e que empresa já cumpria com praticamente tudo que 

estava na Pauta?   Diante de tanta desqualificação e falta de senso por parte da 

Almaviva, não houve clima para continuação da reunião. 

Agora, portanto, já que teremos a oportunidade de negociar de fato, então 

solicitamos aos trabalhadores que encaminhem para o e-mail 

(ivomar@sinttel.org.br ) o que está acontecendo realmente dentro da empresa. 

Esta é a oportunidade que temos de avançar em nosso ACT. Enviem mais 

informações, para que possamos contrapor os argumentos da empresa e assim 

evoluir e melhorar nosso Acordo Coletivo de Trabalho. 

Vejam a pauta de reivindicações ( no verso ) que foi aprovada e entregue à empresa 

e ‘’façam suas criticas e encaminhem para o e-mail’’ ( ivomar@sinttel.org.br ). 
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Pauta de Reivindicações 2019 dos trabalhadores da empresa ALMAVIVA.  
( Assembleia de aprovação da Pauta de Reivindicações 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. 

 Fiquem atentos aos próximos informativos. 

Campanha Salarial 2019 dos trabalhadores 

da Almaviva 

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


