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Pauta aprovada.
Começa efetivamente a Campanha Salarial 2018 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 2018 (data-base 1º
setembro). A Pauta de Reivindicações já foi
formalizada à empresa e servirá como ponto de
partida das negociações.
Cabe ressaltar que, este ano, o SINTTEL-DF negociará diretamente com a
TELEFONICA/VIVO, de forma independente, sem participação em mesas de
“negociações nacionais” ou “federativas”. Esperamos para 2018 que o processo de
celebração do ACT seja construtivo, sem imposições, produzindo resultados que
valorizem os trabalhadores e que contemplem as expectativas de todos.
Aproveitamos a oportunidade para reforçar, mais uma vez, a IMPORTÂNCIA DA
PARTICIPAÇÃO EFETIVA DE TODOS OS TRABALHADORES NAS ASSEMBLEIAS E
CONVOCAÇÕES DO SINDICATO, pois serão nesses momentos que estarão sendo
decididos, democraticamente, 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 seu sindicato. Lembrando que em época de Data-base todo
o sacrifício é válido na busca por valorização, reconhecimento e melhores condições
de trabalho. Fiquem atentos aos próximos informativos!

Pauta de Reivindicações 2018 dos trabalhadores da Telefônica/VIVO no DF.
(Aprovada em Assembleia Geral realizada no dia 12 de julho de 2018.)

1.

Reajuste Salarial LINEAR 12% (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, pelas melhores condições praticadas, para TODOS os empregados
da TELEFONICA/VIVO, independente Estado, origem, cargo ou função;

4.

Auxílio Alimentação (VA/VR) LINEAR de R$ 1.193,00 (Hum mil e cento e noventa e três reais);

5.

Fornecimento de Auxílio Creche/Babá correspondente ao valor de até 1 (um) 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 12% nos Demais Benefícios (cláusulas econômicas);

9.

Auxílio Medicamento na forma de reembolso, para todos os empregados
com um limite mensal de R$ 800,00 (Oitocentos 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, pelas melhores condições praticadas
(qualidade), 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
sexta-feira, especialmente para os trabalhadores de campo;

15.

Fazer valer as funções previstas no documento formalizado pela empresa quanto a realização das
atividades dentro das Funções Específicas de Cada Cargo (especialmente trabalhadores de campo);

16.

ALUGUEL DE VEÍCULO (Trabalhadores de Campo):
✓ ou manutenção do benefício corrigido em 12% nos moldes atuais, garantido o pagamento integral
nas férias, afastamentos médicos e demissão;
✓ ou incorporação de 100% o benefício nos respectivos Pisos Salariais e Demais Vencimentos;
✓ ou incorporação de 40% do valor do benefício diretamente no Piso/Salário/Vencimento; 30% do
valor do benefício diretamente no Auxílio Alimentação e 30% do valor do benefício diretamente no
valor do Condutor Autorizado.

17.

Ampliação da Licença Paternidade para 20 (vinte) dias;

18.

Equiparação dos salários para o cargo de Assistente Técnico;

19.
20.

Concessão de 2 dias para acompanhamento médico de dependentes (mês), mediante apresentação de atestado;

21.

Trabalhadores de Campo: Acesso direto ao Contracheque;

22.

Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Condições do ACT vigente.

Trabalhadores de Campo: Fornecimento de Treinamento e Reciclagem para trabalhadores afastados;

