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SINTTEL-SE CONVOCA TRABALHADORES/AS DA ALMAVIVA

ASSEMBLÉIA DIA 01/10, DE 8 ÀS 17 HORAS NA ALMAVIVA
PARA DISCUTIR PROPOSTA PATRONAL PARA O ACT 2019/2020
Conforme informamos no Boletim anterior, o SINTTEL-SE concluiu esta semana a negociação do ACT
2019/2020 com a ALMAVIVA. Veja neste boletim a proposta da empresa e compareça à Assembléia Geral.

RESULTADO DAS NEGOCIAÇÕES DO ACT 2019/2020
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

PISO SALARIAL: Empresa Implantará
o valor atualizado (R$ 998) e pagará
o Abono do Piso de R$ 132,00 em 10
dias após a aprovação em Assembléia. Quando o valor do salário mínimo subir em janeiro de 2020, a
atualização ocorrerá de forma automática.
REAJUSTE DOS DEMAIS CARGOS:
(220 horas) 3% na folha de out/2019.
REAJUSTE ABONO SUPERVISORES:
14% do salário do supervisor em 10
dias após aprovação em assembléia.
REAJUSTE AUXÍLIO CRECHE: Reajuste de 3% na folha de out/2019 e
Abono de 9% em 10 dias após aprova-
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çãoem assembléia.
PLANO DE SAÚDE: Desconto de 3% do
trabalhador filiado e 10% do não filiado, na folha de out/2019. A pendênia
de pagamento da diferença de 0,5%
descontado a mais no Plano de Saúde,
a partir de outubro de 2016, será ressarcida pela empresa ao trabalhador
filiado na folha de out/2019.
AUXÍLIO PNE: R$ 250,00 (reajuste de
22,46%) na folha de out/2019.
ABONO DE FIDELIDADE: Reajuste de
10% na folha de out/2019. O valor
passa de R$ 200,00 para R$ 220,00.
Mas, atenção, só será pago exclusivamente para operadores sindicaliza-
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dos. Ressalte-se, inclusive, que a empresa pagará só aos operador sindicalizado o abono fidelidade retroativo.
VALE-REFEIÇÃO: Reajuste de 3% na
folha de out/2019 com desconto de
5% para o trabalhador não sindicalizado e zero desconto para o sindicalizado.
ABONO VALE-REFEIÇÃO: 9% em 10
dias após aprovação em assembléia.
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL: R$ 80,00 a
partir de nov/2019 com zero por cento de desconto do trabalhador, pago
só a empregado sindicalizado.

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária
A Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, Telefonia Móvel, Centros de Atendimento, Call Centers, Operadores de Sistema de TV por Assinatura, Transmissão de Dados e Serviços da Internet, Serviços
Troncalizados de Comunicação, Rádio Chamadas, Telemarketing, Projeto, Construção, Instalação, Manutenção e Operação de
Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal, Similares e Operadores de Mesas Telefônica no Estado de Sergipe –
SINTTEL/SE, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da empresa ALMAVIVA DO BRASIL, na base territorial do Estado de Sergipe, para participarem de Assembléia Geral Extraordinária no dia 01 de outubro de 2019, de 07h00 às 17h00 horas,
em sessão contínua, na Sede da ALMAVIVA, na Av. Gal. Calazans nº 500, Bairro Industrial, em Aracaju-SE, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Votar a contraproposta da ALMAVIVA DO BRASIL para o ACT 2019/2020;
b) Autorização à Diretoria do SINTTEL-SE para a celebração do ACT 2019/2020 com a ALMAVIVA ou para a adoção das
medidas a serem tomadas em caso de frustradas as tentativas de negociações, em parte ou no todo, inclusive a instauração de
Dissídio Coletivo.
c) Taxa de Fortalecimento para o SINTTEL-SE correspondente a 3% (três por cento) do salário nominal de cada trabalhador
não sindicalizado, assegurado prazo 10 dias após aprovação em assembléia, para a manifestação expressa daqueles que se
opuserem ao desconto, entregue de forma individual e direta, mediante protocolo, na Sede do Sinttel-SE.
Aracaju, 28 de setembro de 2019
Iaraci Maria Silva
Presidenta do SINTTEL/SE.

