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Continua o impasse. 
Após duas rodadas de negociação, nos dias 15 e 16 de fevereiro, grupo 

Telefonica/VIVO/GVT não formaliza proposta de ACT e convoca nova 
reunião com a FITRATELP para dia 19, em São Paulo. 

 

 

O SINTTEL-DF informa a todos os empregados do grupo TELEFONICA/VIVO/GVT no 
Distrito Federal que a Comissão Nacional de Negociação da FITRATELP (DF, MG, RS, PI, PB, 
MA, SE, PA) esteve reunida nos últimos dias 15 e 16 com os representantes patronais, em 
Brasília, na tentativa de construir uma saída possível, e derradeira, a partir da proposta de 
ACT do Ministro Ives Gandra (TST). 

 

Após o final dos trabalhos, sem consenso, os sindicatos deixaram suas considerações na 
mesa aguardando a análise e a formalização da proposta final da(s) empresa(s) que deveria 
ocorrer até o dia 17. Porém, o retorno que tivemos do grupo TELEFONICA/VIVO/GVT não foi 
a proposta, e sim a sinalização de uma nova reunião no dia 19, em São Paulo. A luta continua! 

 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 
 

 

 PPR e PAD 2015 

Dignidade não se vende. 
 

Aproveitando a oportunidade da reunião com a Comissão de Negociação Nacional da 
FITRATELP, em Brasília, a bancada patronal mencionou que o PPR 2015 da 
TELEFONICA/VIVO superou   as expectativas quanto ao resultado consolidado dos seus 
indicadores corporativos, possibilitando o pagamento de algo em torno de 2,2 salários. Como 
a empresa já havia adiantando 1 salário em 2015, a título de PPR, o restante do montante 
deverá ser pago no dia 29 de fevereiro. Cabe ressaltar que isso corrobora com tudo aquilo 
que vínhamos afirmando durante o processo de negociação do ACT, ou seja, que a empresa 
“vai muito bem obrigado”, sem “crise”, e que   seus resultados contrastavam com a proposta 
mesquinha de ACT que estava sendo ofertada aos trabalhadores. 

 

Quanto ao PAD 2015 (ref. 2º semestre) da GVT a empresa mencionou que realizou 
pequenos ajustes no formato do programa proporcionando um aumento de 0,25 salários para 
aqueles trabalhadores que recebem o PIV. Quanto aos demais trabalhadores os valores 
permanecem inalterados.      O    SINTTEL-DF ressalta que a empresa não necessita do acordo 
assinado para realizar o pagamento dos valores referentes ao PAD 2015. Aliás isso tem sido 
uma prática contumaz adotada nos últimos anos pela “cúpula GVTista”.       
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