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Sindicalismo Sério  
  Companheiros, na semana que passou vimos que a individualidade de alguns sobrepôs a uma 
causa maior da categoria, que é ter uma instituição forte, para lutar por todos! Essas pessoas que não 
participavam de Assembleias, sempre com justificativas e desculpas, conseguiram tempo de ir pela 
primeira vez ao sindicato, para recusar o repasse dos 190 reais. Acreditando que mesmo não sendo 
sindicalizados, é obrigação e dever do sindicato sempre lutar por eles. Hoje somente 30% da categoria 
é sindicalizada sendo que esse valor consiste em somente 1% do salário, ou seja, um valor muito 
pequeno, lembrando que hoje é a única fonte de arrecadação da nossa entidade.  
 Dessa forma, a diretoria do Sinttel-DF já informou à empresa a recusa do repasse dos 190 
reais para o sindicato, ou seja, esse valor ficará para todos os trabalhadores, mesmo que a 
grande maioria tenha apoiado o repasse. 
 Pedimos aos companheiros que pensem sobre a necessidade do fortalecimento do seu Sindicato 
repassando apenas 1% do salário mensal. Julgamos mais digno e transparente essa contribuição do 
trabalhador para o Sindicato, pois ela irá ajudar a manter quem sempre lutou pelos seus direitos e 
inúmeras conquistas, sem distinguir quem é ou não sindicalizado. Temos que manter a nossa 
instituição, pois somente unidos seremos mais fortes! Reflitam e sindicalizem-se, pois o amanhã é 
incerto e iremos trabalhar diferenciadamente para os nossos associados! 
 

ALGUMAS REALIZAÇÕES DO SINDICATO PARA NOSSA CATEGORIA 
TELEFONICA/VIVO 

1-Ainda na GVT, lutamos e conseguimos a primarização dos trabalhadores de campo; 
2- Também lutamos e conquistamos que os trabalhadores terceirizados das lojas fossem primarizados, 
ou seja, hoje são todos funcionários da VIVO; 
3-Evitamos novamente este ano a terceirização dos trabalhadores de campo, inclusive prorrogando o 
valor do aluguel de carro para agosto de 2020; 
4-Na quinta-feira (01/10), enviamos um questionamento à empresa sobre o constrangimento que os 
trabalhadores de campo têm passado devido ao uso do uniforme, que desgasta rapidamente, não tem 
em estoque para reposição e é de uso obrigatório; 
5-Fomos o único sindicato do Brasil que teve coragem de entrar em Dissídio Coletivo contra a VIVO e 
conseguimos reposição do VR/VA para a categoria. Com isso, esta conquista foi estendida para todos 
os trabalhadores da VIVO em todo o país; 
6-Conquistamos a melhoria substancial das condições de trabalho para os funcionários 
administrativos oriundos da GVT. 

Agradecemos a compreensão de todos os 
companheiros. FILIE-SE no www.sinttel.org.br 
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