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                                 ACT e PLR 2020 /  

Para os Trabalhadores, Apenas Desculpas, 

ou melhor, Enrolação 
Mais uma vez a reunião marcada para ocorrer 
no dia 10/02/21 para negociar os ACT e PLR de 
2020, que já havia sido remarcada a pedido da 
empresa, ‘’após inúmeros adiamentos 
anteriores’’, também NÃO ACONTECEU.  
 

Esclarecemos a todos que desde 21.Fev.20 o 
Sinttel-DF sempre se dispôs a negociar o ACT e o 
PLR dos trabalhadores, passou todo o ano de 
2020 insistindo para ter negociação e só veio a 
ter o primeiro contato da empresa relativo a isto 

em 13.01.21 (quase 01 ano após entrega de nossa Pauta de Reivindicações). 
 

Continuamos insistindo com a empresa para que estas negociações aconteçam, mas caso a Almaviva 
não negocie o que é de direito dos trabalhadores, então, neste caso não restará outra alternativa 
que não seja cada trabalhador buscar o seu direito via judicial. Relembro: estamos sempre prontos 
para negociar o que for de interesse do trabalhador. 
 

Não custa lembrar a todos para que PREVINAM-SE com relação a quaisquer questões trabalhistas 
que porventura alguém queira utilizar. É bom que todos tenham documentos relativos à sua vida 
laboral, ( salva em computador pessoal, em arquivos Word, pdf ) ou outros. Não deixem documentos 
relativos à sua vida profissional somente na Intranet da empresa; fiquem com cópias pessoal. 
 

                                  COPIEM E GUARDEM EM ARQUIVO PESSOAL 

- Contracheques relativos a 2021, 2020, 2019 e 2018. 
- Espelhos de Pontos de 2021, 2020, 2019, 2018, principalmen-

te os que trabalham de segunda a sábado (NR 17 = 36h semanais). 
- Comprovantes dos pagamentos das Variáveis de 2021, 2020, 

2019 e 2018. 
- Questões de Assédio: anotem os Fatos, as Datas dos 

ocorridos, nomes e telefones de testemunhas dos fatos ocorridos. 
 

  Recomposição de salários e benefícios são direitos de todos; negociação já! 
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