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“Hoje tem palhaçada? Tem sim senhor...”
 

 

Negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2017: 
Nessa “STARTUP” o palhaço é você trabalhador. 

 

 

  
RESULTADOS FINANCEIROS DA 

TELEFONICA. 
 

 MAIOR OPERADORA DE 
TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL; 

 Crescimento do LUCRO LÍQUIDO, no 
segundo trimestre de 2017, na ordem de 
25% em comparação ao mesmo período 
de 2016; 

 Crescimento de 1,8% da RECEITA 
OPERACIONAL LÍQUIDA em relação a 
2016, chegando ao montante de R$ 10,7 
bilhões (abril a junho/2017); 

 Crescimento da RECEITA MÓVEL na 
ordem de 3,8% no mesmo período; 

 Avanço de 10,3% no EBITDA; 

 Crescimento da MARGEM EBITDA para 
33% no fechamento do trimestre, ante 
30,5% no mesmo período de 2016. 

PROPOSTA DE ACT DA 
TELEFONICA. 

 

 Renovar o ACT vigente SEM 
CORREÇÃO, tanto de SALÁRIOS como 
de BENEFÍCIOS (ZERO DE REAJUSTE); 

 Renovar o acordo de PPR por mais 2 
anos nas mesmas condições atuais (ou 
seja, SEM QUALQUER TIPO DE 
REAJUSTE, independente das metas 
traçadas); 

 Pagamento de abono indenizatório 
correspondente a 25% do salário 
nominal; 

 Ampliação do prazo de compensação do 
Banco de Horas para 180 dias. 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL/DF 
 

O SINTTEL-DF informa aos companheiros da TELEFONICA/VIVO que a CNN-

FITRATELP esteve reunida, no último dia 04, em Brasília, com representantes da 

TELEFONICA para a retomada das negociações acerca do Acordo Coletivo de Trabalho 

2017. Lamentavelmente, o resumo da ópera é esse: descaso, indiferença e total falta de 

disposição, por parte da empresa, no intuito de se construir uma proposta digna e um 

caminho viável que passe pela observância da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES.  
 

A TELEFONICA insiste em ignorar questões importantes como os 4,5% de 

perdas inflacionárias que os trabalhadores tiveram nos últimos 2 anos, a ISONOMIA 

na concessão dos benefícios, a implantação da Triple-Play (trabalhadores de 

campo) e a QUALIDADE do Plano de Saúde fornecido, entre outras. Indignados com 

a postura da TELEFONICA a CNN-FITRATELP deixou registrada na ATA DA REUNIÃO 

a sua posição a respeito: 
 

“ .... Quanto a proposta de ACT apresentada pelos prepostos da TELEFONICA, a 

CNN-FITRATELP manifestou seu repúdio quanto a forma como a empresa tenta protelar 

o processo de negociação, evitando a discussão propositiva dos itens da pauta de 

reivindicação. Diante da discrepância entre os resultados econômico-financeiros da 

MAIOR EMPRESA DE TELECOM DO BRASIL e a sua proposta de ACT a CNN-FITRATELP 

afirma que a proposta é um acinte, uma afronta e representa a consolidação da política 

de desvalorização dos trabalhadores, de seu instrumento normativo e da data-base da 

categoria...  

... Quanto a unificação das propostas de ACT e acordo de PPR a CNN-FITRATELP 

entende que ambos são conquistas históricas dos trabalhadores, reafirmando que não 

aceitará a vinculação dos acordos, mantendo a independência das negociações sem 

prejuízo de nenhum dos instrumentos normativos...” 
 

Uma nova rodada de negociações está marcada para os dias 24 e 25 de outubro, 

em Brasília. Até lá, ou a TELEFONICA muda de postura ou um caminho mais drástico 

será tomado. Afinal as lembranças do DISSÍDIO COLETIVO de 2015 devem estar bem 

frescas na cabeça de quem dirige a empresa. LUTAREMOS ATÉ O FIM, SEJA NAS 

MESAS DE NEGOCIAÇÃO, SEJA EM QUAISQUER INSTÂNCIAS QUE SE FIZEREM 

NECESSÁRIAS. 
 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 
 

 
 
CAMPANHA SALARIAL 2017 DOS TRABALHADORES DA TELEFONICA. 

NO MUNDO DO TRABALHO NADA SE CONCEDE, TUDO SE CONQUISTA. 


