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

O “show” tem limite.
Em mais uma reunião improdutiva, TELEFONICA continua a zombar
dos seus trabalhadores piorando uma proposta que já era ruim.
O SINTTEL-DF informa que na reunião realizada no dia 25 de outubro, em
Brasília, entre a Comissão Nacional de Negociação da FITRATELP e representantes da
TELEFONICA, a empresa conseguiu o impossível: PIOROU O QUE JÁ ERA RUIM, com
uma PROPOSTA de ACT INDECENTE, digna dos mais rasteiros CAPATAZES.
Confira o quadro abaixo:
Resumo da “Nova” Proposta de ACT da
TELEFONICA:

Considerações da CNN-FITRATELP
sobre a “Proposta”:

• Pagamento de abono indenizatório
equivalente a 25% do salário nominal;
• Correção dos salários nominais em
1,38% somente em AGOSTO/18;
• Incorporação de 50% do valor da CESTA
BÁSICA aos salários dos “trabalhadores
de campo”, em JANEIRO/18, com o FIM
DESSE BENEFÍCIO;
• Correção do Auxílio Alimentação
(menores valores) em 1,38% somente
em ABRIL/18;
• DEMAIS BENEFÍCIOS corrigidos em
1,38% somente em JANEIRO/18;
• CONGELAMENTO DO ALUGUEL DE
VEÍCULOS;
• Ampliação do prazo de compensação do
BANCO DE HORAS para 180 dias;

• INSUFICIENTE,
INDECOROSA
e
DESPROPORCINAL aos resultados
financeiros da TELEFONICA;
• Desconsidera
a
Pauta
de
Reivindicações;
• Desconsidera a DATA-BASE da
categoria,
SETEMBRO/17,
desvalorizando, ainda mais, o reajuste
salarial;
• NÃO repõe sequer a INFLAÇÃO do
período 1,73%;
• NÃO trata da reposição das perdas
inflacionárias de 2015 e 2016 (4,5%);
• CONGELA e PRECARIZA benefícios;
• Mantém
o
“APARTHEID
CORPORATIVO”
na concessão de
benefícios dentro da empresa.
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PACIÊNCIA TEM LIMITE!
Uma nova rodada de negociações
está marcada para o dia 06 de
novembro, em Brasília. A CNNFITRATELP entende que essa é a
DATA LIMITE para a construção de
uma proposta digna de ACT, a partir
das premissas básicas previstas na
Pauta de Reivindicações. Daí por
diante tudo pode acontecer, desde a
MOBILIZAÇÃO dos trabalhadores
da porta da empresa até o embate
nos TRIBUNAIS. Fiquem atentos
aos próximos informativos!

CAMPANHA SALARIAL 2017 DOS
TRABALHADORES DA
TELEFONICA.
NO MUNDO DO TRABALHO NADA SE CONCEDE,
TUDO SE CONQUISTA.

