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Reunião com a Almaviva foi 
adiada para dia 26/01/2021 

 
        Sinttel-DF informa aos trabalhadores da Almaviva, que a empresa adiou a 
reunião por videoconferência que seria realizada nesta sexta-feira (21/01) para a 
próxima terça-feira (26/01/2021). 
 

Esperamos que a Almaviva cumpra a nova data da reunião, uma vez que os 
trabalhadores estão ansiosos para saber as novidades sobre o Acordo Coletivo 
de Trabalho e PLR 2020 que serão apresentadas ‘’mesmo que tardiamente’’ pela 
empresa durante o encontro com o sindicato.  

 
Reforçamos o nosso pedido para que os empregados nos passem as 

informações que solicitamos no boletim ‘’009’’ de 20/01/21. Vejam o link 
http://www.sinttel.org.br/imprensa/boletins/2021/009.pdf Continuem  
encaminhando as informações via e-mails: ivomar@sinttel.org.br ou sinttel-
df@sinttel.org.br Confira no verso do boletim a Pauta de Reivindicações 2020. 
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Campanha Salarial 2020  
Pauta de Reivindicações 2020 dos trabalhadores da ALMAVIVA  

1. Vigência BIENAL (2020/2022) do Acordo Coletivo de Trabalho, com reajuste/correção das cláusulas  

      econômicas em 2021; 

2. Piso Salarial de R$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais); 

3. Reajuste Salarial Linear de 6% (seis por cento); 

4. Reajuste do Auxílio Alimentação (VR/VA) para R$ 35,00 (trinta e cinco reais);  

5. Pagamento dos Benefícios em uma Única parcela; 

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

7. Melhorias / Substituição referente ao Plano de Saúde Atual; 

8. Extensão de Atestados Médicos a outros profissionais, bem como no prazo de entrega; 

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

10. Vale Alimentação completo nas férias; 

11. Para os Demais Benefícios reajuste de 6% (seis por cento) nos valores praticados; 

12. Equiparação Salarial em funções semelhantes; 

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

14.  Disponibilização de Brigadista e Enfermeiro; 

15. Negociação de PLR dentro do ACT e Revisão de Cláusulas; 

16.  Adequação à nomenclatura da categoria; 

17. Adequação nos horários do RH; 

18. Melhorias no ambiente do refeitório; 

19. Livre acesso para trabalhadores na portaria; 

20. Ginástica Laboral; 

21. Cumprimento da NR-17 sem sua íntegra;  

22. Folga Aniversário; 

23. Horas Extras aos finais de semana e feriados; 

24. Disponibilização de Profissionais da área de Saúde Mental na empresa; 

25. Melhorias nos serviços da Lanchonete; 

26. Manutenção das Demais Cláusulas do Acordo Coletivo 2019/2020. 


