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Pauta aprovada 
Começa a Campanha Salarial 2019 dos 

trabalhadores da ALGAR TELECOM 

E ALGAR MULTIMÍDIA 
O SINTTEL-DF informa que os trabalhadores da 

ALGAR TELECOM E ALGAR MULTIMÍDIA 

aprovaram na Assembleia realizada no dia 26 de 

julho, no Auditório do Sinttel-DF, a Pauta de Reivindicações (data-base 1º 

setembro) para a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020.  

           O Sinttel-DF já encaminhou a Pauta de Reivindicações para a empresa 

e espera que as negociações comecem o mais breve possível e que ocorram 

de forma tranquila, produzindo os resultados esperados pelos 

trabalhadores, uma vez que as nossas reivindicações são justas e bastante 

razoáveis.  

  Diante disso, conclamamos a categoria para participar efetivamente 

da Campanha Salarial, para fortalecer o sindicato nas negociações junto a 

empresa e criar as condições necessárias para conquistar um ACT justo 

para os trabalhadores.  Fiquem atentos aos próximos informativos! Veja 

a Pauta no verso. 

Campanha Salarial 2019 dos Trabalhadores 

da ALGAR  TELECOM E ALGAR MULTIMÍDIA 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 
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Pauta de Reivindicação 2019 dos trabalhadores da 

ALGAR TELECOM/MULTÍMIDIA 
1. Reajuste Salarial LINEAR 100% do INPC + 5% de Ganho Real); 

2. Fixação dos Pisos Salariais no valor de R$ 1.950,00 (Hum mil e novecentos e 

cinquenta reais) para jornada de 200hs mensais e de R$ 1.570,00 (Hum mil e quinhentos e 

setenta reais) para jornada de 180hs mensais; 

3. Fornecimento de Tíquete de Hora Extra – 1 tíquete acima de 2 hs extra; 

4. Auxílio Alimentação (VA/VR) LINEAR de R$ 1.100,00(Hum mil e cem reais); sem 

desconto para o trabalhador. Cesta básica (café da manhã) (lanche) pagar em dinheiro (R$ 

180,00);  

5. Fornecimento de Auxílio Creche/Babá correspondente ao valor máximo de até 1 

salário mínimo, para trabalhadores e trabalhadoras, independente do cargo/função, com 

filhos de até 7 anos de idade completos, independente do ingresso no ensino fundamental; 

6. Implantação de anuênio de 1% do salário nominal como forma de gratificação, e 

reconhecimento, por tempo de serviço/ano trabalhado; 

7. Adequar texto de atestado médico, criar ferramentas on-line que facilitem a entrega; 

8. Custos do Seguro de vida em grupo por conta da empresa; 

9. Auxílio Medicamento na forma de reembolso, para todos os empregados com um 

limite mensal de R$ 800,00 (Oitocentos reais), mediante comprovação (receituário e 

recibo); 

10. Melhoria dos atuais Planos de Saúde e Odontológico (rede credenciada, valores e 

cobertura); 

11. Extensão dos Planos de Saúde para ascendentes (pai e mãe); 

12. Ampliação da Licença Paternidade para 20 (vinte) dias (Empresa Cidadã); 

13. Desconto de 10% mensal para ressarcir danos; 

14. Implantação de plano de Previdência Privada, com coparticipação da Empresa; 

15. Reajuste em 100% no benefício, Auxílio aos dependentes com deficiência; 

16. Recebimento do valor do Vale transporte em dinheiro e sem desconto para o 

trabalhador; 

17. Limite mensal máximo de R$ 110,00 nas cobranças de coparticipação no Plano de 

Saúde; 

18. Pagamento de condutor autorizado para todos os trabalhadores que utilizam os 

veículos da Empresa; 

19. Reajuste/correção do INPC + 5% de ganho real nas Demais Clausulas Econômicas; 

20. Acordo com duração de 2 anos para as cláusulas sociais; 

21. Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Condições do ACT vigente. 


