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Reunião com a Almaviva foi mais uma vez 
remarcada 

 

Sinttel-DF informa aos trabalhadores da Almaviva que a reunião com a empresa, que 
aconteceria no dia 05/02/2021, a pedido da empresa mais uma vez, foi remarcada para o dia 
10/02/21 (p/ ocorrer, ainda falta confirmação Oficial por parte da Almaviva). Na reunião será 
discutido o Acordo Coletivo de Trabalho 2020 e PLR da categoria, que continuam pendentes.  

 

Alegação da empresa para ‘’não entrar na negociação de nossa Pauta de 
Reivindicações, ‘’é sempre a Crise, Pandemia, a Crise e . . . sempre tem uma 
desculpa nova’’. Se a Almaviva está em crise, . . . imagina então como está a 
situação do trabalhador, que está há quase um ano sem a recomposição de seus 
salários e benefícios? 
 
Esperamos que, após tanto tempo que a Almaviva teve para analisar a nossa Pauta de 
Reivindicações, a empresa tenha propostas concretas para a categoria. Os empregados têm 
demonstrado profissionalismo e dedicação, principalmente, neste momento tão delicado que 
estamos passando devido à pandemia da Covid-19. Como nossos serviços são essenciais, em 
nenhum momento deixamos de atender as necessidades da empresa e da sociedade como 
um todo. 

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


 

Reforçamos o nosso pedido para que os empregados nos passem as informações que 
solicitamos no boletim veja o link 
http://www.sinttel.org.br/imprensa/boletins/2021/009.pdf e trabalho para discutir e 
negociar com a empresa. Mandem-nos via e-mail: ivomar@sinttel.org.br ou  
sinttel-df@sinttel.org.br         Confira abixo a Pauta de Reivindicações 2020.. 

 
. 

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; ( Contrato do Saúde SIM encerra-se em 28/02/21?   

   Me confirmem e falem como está a situação 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. 
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