
 

ATENÇÃO CONVÊNIOS 
O SINTTEL-DF tem os seguintes convênios: UNIP, UPIS, UNIPLAN, UNICESP, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, Colégio 

OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, entre outros.  Confira no Site do SINTTEL-DF a relação completa de convênios e os 
descontos para os trabalhadores em telecomunicações, call centers, tele atendimento sindicalizados e seus dependentes. 
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Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013 – Telefônica/VIVO 

 

Negociaciones, sí...  
... Pero no mucho! 

Telefônica mantém postura de inércia, “cozinha” as negociações em “banho-maria” e resume sua 
proposta a indigestos 4% sobre salários, e benefícios, apenas em janeiro/13 e nada mais.   
Sindicatos insistem em ISONOMIA, GANHO REAL e NEGOCIAÇÃO DA PAUTA NA INTEGRA. 

 

 

Para que serve uma Pauta de Reivindicações? No entendimento do sindicato ela serve como o eixo principal e 
instrumento de partida para as negociações que venham a acontecer entre empregados e patrões com vistas à celebração de um 
Acordo Coletivo de Trabalho. Ela resume o anseio, as necessidades e as expectativas de todos os trabalhadores, devendo se tornar 
o foco central das discussões e o esteio de respostas concretas acerca de seu conteúdo. Pois bem, este, com certeza, não é o 
entendimento dos “pseudo-prepostos” da Telefônica.  Até o momento foram 6 (seis) rodadas (dias) de negociações e nada, 
absolutamente nada, foi construído ou discutido/negociado de maneira objetiva para que uma proposta decente, coerente e 
digna pudesse ser levada a deliberação dos empregados da empresa. 

Alegando “problemas sistêmicos” a partir de setembro (projeto “Tereza”) e os valores praticados pelo mercado, no tocante 
aos custos com RH, a bancada patronal do Grupo Telefônica/VIVO abusou de respostas lacônicas, pré-formatadas e que em 
nenhum momento contribuíram para a redução das diferenças entre o que esta sendo pleiteado e o que esta sendo oferecido em 
mesa. Confira abaixo o resumo da proposta informal que a empresa ofereceu, generosamente, do “alto de seu pedestal”: 

 Inclusão de cláusula de “Controle de Frequência”, que permita a empresa burlar a Portaria 1510 no tocante a emissão 
dos comprovantes de entrada e saída dos funcionários; 

 Reajuste de salários (até R$ 7 mil), e benefícios, em 4% a partir de janeiro/13; 

 Pagamento de abono compensatório de, aproximadamente, 20% do salário (ref. a diferença de setembro a janeiro); 

 Manutenção do modelo de PPR, com o congelamento da tabela de premiação, para o ano de 2013. 
Diante desse quadro tenebroso, os sindicatos da FITTEL REJEITARAM mais uma vez a postura, e a proposta informal, da 

empresa, ratificando suas premissas e condições básicas para o bom andamento dos trabalhos: 

 Respeito ao processo negocial, com otimização do tempo e dos trabalhos em mesa. Isso passa, impreterivelmente, por 
negociadores em mesa com “tinta na caneta” e “poder de decisão”; 

 Isonomia de todos os benefícios, e suas regras de fornecimento e concessão, pelas melhores condições e maiores valores 
praticados para todos os trabalhadores da empresa; 

 Reajuste Salarial LINEAR com GANHO REAL, em setembro/12 (data-base); 

 Negociação da Pauta de Reivindicações na íntegra (itens pendentes). 
Ao que parece existe um abismo entre o que se deseja e o que esta sendo oferecido. Porém com um pouco de boa 

vontade e verdadeira predisposição ao processo negocial entendemos ser possível à construção de alternativas que possam 
reduzir as distâncias. Sem isso, o grupo Telefônica/VIVO correrá o risco de virar o ano, 2012, sem a celebração do ACT. 

Uma nova rodada de negociação, a principio, aguarda confirmação, para a próxima segunda-feira, dia 13, em Brasília. 
Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 

Campanha Salarial 2012/2013 dos trabalhadores da Telefônica/VIVO 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 
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