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Vitória da Categoria 
Os salários e VA/VR serão os praticados de acordo 

com a Convenção Coletiva SINTTEL/SEAC 2019. 
 

Os trabalhadores da ALMAVIVA reunidos em 
assembleia geral no dia 22 de julho de 2019, 
aprovaram a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 
– ACT 2019/2021 apresentada pela empresa. O 
Sinttel-DF já encaminhou correspondência à empresa 
comunicando a decisão dos trabalhadores. 
Veja resumo da proposta no verso do boletim. 
                                                                  

É importante destacar que as negociações com a ALMAVIVA este ano não 
foram fáceis, mas avançamos em alguns pontos. Com muita expertise do 
sindicato, conseguimos equiparar os salários e tíquetes aos valores da 
Convenção Coletiva de Trabalho - CCT SINTTEL-DF/SEAC 2019. Outro avanço 
importantíssimo para a categoria foi a inclusão do Plano Odontológico 
administrado pelo Sinttel-DF no ACT, que será gratuito para os trabalhadores, 
e ao mesmo tempo poderá ser extensivo aos familiares. 
 
Agradecemos a participação dos companheiros na Assembleia Geral e 
também na Campanha Salarial de 2019. A partir de agora temos que fiscalizar 
o cumprimento do ACT aprovado e comunicar ao Sinttel-DF qualquer 
problema de descumprimento por parte da empresa. 
             (  Junte-se aos seus companheiros sindicalizados. FILIE-SE!  ) 

Campanha  Salarial  2019  dos 
Trabalhadores  da  ALMAVIVA 

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


 

RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2019/2021 APROVADA 
 

1. ACT com Vigência Bienal (2019-2021), com negociação 
das cláusulas econômicas em abril de 2020; 
 

2. Piso Salarial de R$ 1.267,12 em agosto - Abono de até 
R$180,84 a ser pago na folha de julho (começo de agosto); 

 
3. Reajuste Salarial linear de 3,7% em agosto - Abono de 

até R$ 14,8% a ser pago na folha de julho (começo de agosto); 
 

4. Reajuste do VR/VA para R$ 33,00 em agosto - Abono de 
até R$ 220,80 a ser pago na folha de julho (começo de agosto); 
 

5. Adoção do Plano Odontológico administrado pelo Sinttel-
DF gratuito para todos os trabalhadores; 
 

6. Melhorias no Plano de Saúde – em novembro a empresa 
disponibilizará opção de escolha de plano de saúde; 
 

7. Auxílio Creche de R$ 250,00; 
 

8. Para os Demais Benefícios reajuste de 3,7%; 
 

9. Adequação nos horários do RH – a empresa garantiu que 
em 20/07/ será implantado um SISTEMA de RH que 
facilitará o contato do trabalhador; 
 

10. Manutenção das demais cláusulas do ACT 2018/2019. 


