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Propostas de ACT e PPR 
aprovadas na Telefonica/VIVO. 

 

O SINTTEL-DF informa a todos os interessados que, por ampla maioria, os 

trabalhadores do grupo TELEFONICA/VIVO, que participaram das Assembleias 

realizadas no dia 06 de dezembro, em Brasília, decidiram aprovar as propostas 

de Aditivo (2017) ao Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018 e PPR 

2018/2019 formalizadas pela empresa. O resultado já foi formalizado à empresa 

para que sejam providenciados os devidos pagamentos previstos na proposta, 

dentro dos prazos estabelecidos. (Resumo das propostas no verso do informativo) 
 

Com o fim da Campanha Salarial 2017 desejamos aos companheiros da 

TELLEFONICA/VIVO BOAS FESTAS E UM 2018 REPLETO DE LUTAS E 

CONQUISTAS. 
 

 
 

“Em verdade, o sindicato é a casa 
do trabalhador, um dos poucos 
locais onde ele pode expressar 
livremente suas esperanças e 
temores, compartilhar suas 

vivências e atuar em conjunto por 
uma vida melhor para todos.” 

 

FILIE-SE AO SINTTEL-DF. 
Juntos somos mais fortes! 

 

    O SINTTEL-DF conclama aos trabalhadores da 
TELEFONICA/VIVO à caminharem junto com o sindicato na 
luta pelos direitos e por melhores condições de trabalho dos 
trabalhadores em telecomunicações do DF. A filiação é 
opcional, espontânea, porém é muito importante para que 
possamos fortalecer nossa instituição e nossas campanhas 
salariais. 
 

    O trabalhador sindicalizado contribui mensalmente com 
1% do salário nominal, dispondo do nosso departamento 
jurídico, usufruindo das opções de lazer do Sinttel, como 
nossos apartamentos em condomínios com estrutura 
completa em Caldas Novas, além dos descontos em várias 
instituições de ensino e demais parceiros por intermédio 
dos nossos convênios. 
 

    Venha caminhar junto! Informe-se pelo telefone (61) 

3321.6674 ou pelo nosso sitio www.sinttel.org.br. 
 

 

http://www.sinttel.org.br/
http://www.sinttel.org.br/


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL/DF 
 

RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2017. 
 

✓ Pagamento de ABONO INDENIZATÓRIO equivalente a 40% do salário nominal + 190 reais, garantido o valor 

mínimo de R$ 1.190,00 para cada trabalhador; (caso a proposta seja aprovada o pagamento do abono será realizado 

em 15.12, juntamente com o 13º salário) 

✓ REAJUSTE DOS SALÁRIOS em 1,73% (inflação) em AGOSTO/18; 

✓ Reajuste do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO em 1,73% nos maiores valores (dentro do segmento cargo/função) e 2,5% 

nos menores valores (dentro do segmento cargo/função) a partir de JANEIRO/18; 
 

      SEGMENTOS - CARGO/FUNÇÃO 
 

 
 

✓ Reajuste dos DEMAIS BENEFÍCIOS em 2% a partir de SETEMBRO/17; 

✓ Reajuste do ALUGUEL DE VEÍCULOS em 2% a partir de JANEIRO/18; 

✓ Reajuste do REEMBOLSO POR QUILOMETRO RODADO em 2% a partir de JANEIRO/18; 

✓ Manutenção da CESTA BÁSICA aos trabalhadores campo com reajuste de 1,73% a partir de JANEIRO/18; 

✓ Manutenção das DEMAIS CLÁSULAS do ACT vigente. 
 

 

RESUMO DA PROPOSTA DE PPR 2018/2019 
 

✓ Correção dos valores do TARGET (alvo/prêmio), MÍNIMO e MÁXIMO em 2018 (4,5%) e 2019 (4,3%) conforme 

tabela abaixo: 

 

✓ Manutenção das demais condições, regras e critérios, indicadores e metas previstos no PPR 2016/2017.  


