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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  Unieuro, UPIS,  
Uniplan,  Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK);- Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e 

outras. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e 
seus dependentes 
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Pelo fim do “apartheid 

corporativo” na VIVO. 
Começam as negociações para renovação do ACT 2013/2014 com o GRUPO 

VIVO/TELEFÔNICA. Reunião nos dias 27 e 28 de agosto foi marcada pelo 

impasse e pela contraposição de premissas negociais.
 

 

          Informamos aos companheiros da 

VIVO/Telefônica que o Sinttel-DF, juntamente 

com os demais sindicatos filiados a FITTEL (RS, 

MG, PB, MA, PI, SE, PA), esteve reunido com os 

representantes da empresa, nos dias 27 e 28 de 

agosto, para que fossem iniciadas as negociações 

acerca da renovação do Acordo Coletivo 

2013/2014.  

 Como de costume, esse primeiro momento foi destinado à discussão, à argumentação e 

à exposição das premissas de negociação entre as partes, bem como à choradeira, à 

lamentação e as lamúrias por parte da EMPRESA LÍDER no segmento de telecomunicações 

do Brasil.  
 

RESUMO DAS PREMISSAS NEGOCIAIS 

Pela FITTEL 

 Discussão da Pauta de 

Reivindicações na Íntegra; 

 Reajuste Linear dos Salários; 

 Ganho Real; 

 Isonomia total dos Benefícios. 

Pela VIVO/TELEFONICA 

 Minimizar impactos em 2013; 

 Deslocamento do Reajuste para 2014; 

 Reajuste Salarial pelo INPC; 

 Ampliação do Banco de Horas; 

 Manutenção do “Apartheid Corporativo” na 

concessão dos benefícios. 
 

A próxima rodada de negociações está marcada para os dias 17 e 18 de setembro, em 

São Paulo. Desta feita conclamamos a todos os trabalhadores (administrativos e lojas) a se 

engajarem na luta, vestindo uma peça de roupa preta (ou qualquer outro adereço) nos locais de 
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trabalho no dia 17, terça-feira, dia da reunião. Vamos demonstrar toda nossa insatisfação 

com o descaso e a indiferença dispensada pela VIVO/Telefônica aos seus empregados.  

Lembramos a todos que somente a PARTICIPAÇÃO em massa e a MOBILIZAÇÃO 

dos trabalhadores em torno do sindicato serão capazes de traduzir nossas reivindicações em 

NOVAS CONQUISTAS. Fiquem atentos aos próximos informativos. 
 

* Apartheid foi o regime de segregação racial adotado de 1948 a 1994 pelos sucessivos governos do Partido 

Nacional na África do Sul. 
  

PPR 2013 – RESULTADOS DO PRIMEIRO SEMESTRE 

 
 

Informamos aos trabalhadores da VIVO/Telefônica que o SINTTEL-DF, juntamente com os 

demais sindicatos da FITTEL, está cobrando e acompanhando atentamente a divulgação dos 

números/resultados periódicos, relativos aos indicadores do PPR 2013. Estamos prontos para 

agir, e exigir nossos direitos seja na mesa de negociação ou nos tribunais.  
 

 

 

Trabalhadores da Empresa ATENTO em Brasília. 
 
Pedimos aos companheiros da VIVO que caso conheçam algum trabalhador da 

ATENTO, que presta serviços para o grupo VIVO/Telefônica em Brasília, que peçam para 
que entrem em contato com o sindicato (fone: (61) 3321.6674, site: www.sinttel.org.br  ou e-
mail: rodrigo@sinttel.org.br ) para que nosso departamento jurídico avalie a possibilidade 
de ajuizamento de ação judicial com pedido de vínculo empregatício com a 
VIVO/Telefônica, visto que a ATENTO opera no Distrito Federal, prestando serviços na área 
de telecomunicações, sem o devido respaldo de um Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores da VIVO/Telefônica. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 
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