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Pauta aprovada.

Começa efetivamente a Campanha Salarial 2017 dos trabalhadores
da TELEFONICA/VIVO.
O SINTTEL-DF informa a todos os
interessados que os trabalhadores da
Telefônica/VIVO em Brasília estiveram
reunidos em Assembleia Geral, no último dia
12 de julho, e aprovaram sua Pauta de
Reivindicações referente à Campanha
Salarial 2017 (data-base 1º setembro). A
referida pauta será consolidada à PAUTA de
Reivindicações NACIONAL dos sindicatos da
FITRATELP e servirá de ponto de partida
das negociações.
Desta feita, o SINTTEL-DF espera que as negociações este ano sejam
diferentes dos anos anteriores e que, enfim, sejam construtivas e sem imposições
produzindo os resultados esperados pela categoria, uma vez que as nossas
reivindicações recorrentes são justas e razoáveis, dentro da realidade da empresa.
Aproveitamos a oportunidade, ainda, para reforçar, como de costume, a
IMPORTÂNCIA da PARTICIPAÇÃO EM MASSA DE TODOS OS TRABALHADORES
NAS ASSEMBLÉIAS E CONVOCAÇÕES DO SINDICATO, pois serão nesses
momentos que estarão sendo decididos, de maneira transparente e democrática,
os rumos de nossa Campanha Salarial. Sendo assim o SINTTEL-DF conclama os
companheiros da Telefônica/VIVO a estarem juntos e mobilizados em torno do
sindicato. Lembre-se que em Data-base todo o sacrifício é válido na busca por
salários dignos e melhores condições de trabalho.
Fiquem atentos aos próximos informativos!

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL

Pauta de Reivindicações 2017 dos trabalhadores da Telefônica/VIVO no DF.
(Aprovada em Assembleia Geral realizada no dia 12 de julho de 2017.)

1. Reajuste Salarial LINEAR 10% (INPC + Perdas Inflacionárias 2015/2016 (4,7%) + Ganho Real);
2. Fixação dos Pisos Salariais no valor de R$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais) para jornada de

200hs mensais e de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para jornada de 180hs mensais;
3. ISONOMIA no fornecimento dos benefícios, pelo maior valor praticado e melhores

condições, para TODOS os empregados da Telefonica/VIVO, independente de origem, cargo
ou função;
4. Auxílio Alimentação (VA/VR) LINEAR de R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais);
5. Fornecimento de Auxílio Creche/Babá correspondente ao valor máximo de até 1 salário mínimo,

para trabalhadores e trabalhadoras, independente do cargo/função, com filhos de até 7 anos de
idade completos, independente do ingresso no ensino fundamental;
6. Gratificação de Férias de 100% (Cem por cento) do salário nominal;
7. Implantação de Anuênio de 1% do salário nominal como forma de gratificação, e reconhecimento,

por tempo de serviço/ano trabalhado;
8. Reajuste/correção de 10% nos Demais Benefícios (cláusulas econômicas);
9. Auxílio Medicamento

na

forma

de

reembolso,

para todos os empregados

com um limite mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais), mediante comprovação (receituário e recibo);
10. Quebra de Caixa de 10% do salário nominal;
11. Melhoria dos atuais Planos de Saúde e Odontológico (rede credenciada, valores e cobertura);
12. Fim do BE FLEX com fornecimento igualitário dos benefícios para todos os empregados;
13. Extensão dos Planos de Saúde para ascendentes (pai e mãe);
14. Manutenção da Jornada de Trabalho de 200hs mensais, 40hs semanais e 08hs diárias de segunda a sextafeira, especialmente para os trabalhadores de campo;

15. Caracterização de todos os empregados de campo pela função Triple-Play com seu respectivo piso;
16. Pagamento de Aluguel de Veículo no valor de R$ 1.300,00;
17. Pagamento de 100% do Aluguel do Veículo nas Férias;
18. Ampliação da Licença Paternidade para 20 (vinte) dias;
19. Pagamento de 30% do valor da apólice dos Seguros Automotivos nos casos de exigência do mesmo;
20. Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Condições do ACT vigente.

