
O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da AlmaViva para Assembleia Geral com o objetivo de debater a proposta de
Acordo Judicial apresentada pela empresa, tendo em vista os autos do processo 0010007-11-2020-503-0012, em
trâmite na 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. A Assembleia será virtual, no dia 22/03/2023, das 09h às 17h, com
acesso através do link: https://meet.goto.com/931950741

O processo se refere ao auxílio refeição/alimentação no período de experiência. Serão convocados somente os
empregados e ex-empregados que o nome conste na lista, que em breve, será divulgada no site do SINTTEL-MG e,
também, que se enquadrarem em todas as condições a seguir: 

a) ter trabalhado no período compreendido entre 09.01.2015 a 31.12.2019 e não ter sido desligado da empresa antes
09.01.2018 e; 
b) não ter firmado acordo judicial com a empresa Almaviva Telemarketing e Informática S/A, dando quitação pela
extinção do contrato de trabalho e; 
c) não ser autor(a) de ação trabalhista individual e/ou plurima pleiteando o benefício do vale alimentação/tíquete
refeição no período de experiência contra a Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A, referentes aos anos de
2015 a 2019 e; 
d) não ter recebido vale alimentação/tíquete refeição ou indenização equivalente, mesmo que através de ação judicial
em que obteve o vínculo empregatício reconhecido diretamente com a empresa tomadora de serviços. Caso o nome de
algum trabalhador não conste na lista, é necessário entrar com ação individual. 

Fique Ligado nos
canais de comunicação

do SINTTEL-MG que
em breve divulgaremos
a lista com os nomes

dos trabalhadores que
fazem parte do

processo! 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Telecomunicações do Estado de Minas Gerais - SINTTEL-MG, entidade constituída para coordenação,
proteção, defesa e representação legal da categoria profissional dos trabalhadores em empresas de
telecomunicações, telefonia fixa e móvel, centros de teleatendimento, call centers, transmissão de dados
e correio eletrônico, serviços troncalizados de comunicação, rádio chamadas, telemarketing, empresas
de projeto, construção, instalação, implantação e manutenção de redes e serviços de telecomunicações
e operação de equipamentos e meios físicos de transmissão de sinal e operadores de mesas telefônicas,
na base territorial compreendida no Estado de Minas Gerais, convoca, na forma estatutária, somente os
trabalhadores, empregados ativos e desligados, da empresa Almaviva do Brasil Telemarketing e Infor-
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mática S.A, cujo nome encontra-se em relação, que será divulgada, no site e app do Sinttel/MG (www.sinttelmg.org.br), para
comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará de forma telepresencial através do link:
https://meet.goto.com/931950741 , no dia 22 de março de 2.023, no horário de 09:00 às 17:00 horas, em primeira convocação e na
falta de quórum mínimo necessário, conforme Estatuto da entidade, trinta minutos depois, com qualquer número de presentes, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovar e referendar a proposta de Acordo Judicial apresentada pela Almaviva do
Brasil Telemarketing e Informática S/A, a ser realizado nos autos do processo 0010007-11-2020-503-0012, em trâmite na 12ª Vara
do Trabalho de Belo Horizonte – MG. 2) Outras deliberações pertinentes. A relação de empregados poderá ser consultada também no
ato da assembleia, assim como o respectivo valor proposto no acordo mencionado. Belo Horizonte-MG, 07 de março 2.023. Comissão
Executiva do SINTTEL-MG.
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