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ASSEMBLEIA GERAL 

O SINTTEL-DF convoca trabalhadores da TELEFONICA/VIVO para participarem da assembleia que 

será realizada dia 14 de outubro de 2019, segunda-feira, no SIA TRECHO 3, LOTE 1565/1595 (em 

frente à antiga GVT), às 08h00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 09h00 (em 

2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

a) Apreciação e deliberação da Proposta de Aditivo 2019 ao Acordo Coletivo de 

Trabalho – ACT 2018/2020 apresentada pela empresa.  

ATENÇÃO! Informamos que os votos dos trabalhadores do DF se somarão aos votos de 

todas as assembleias no âmbito da FITRATELP, para a computação do resultado final da 

votação. 

                                                                         VEJA A PROPOSTA NO VERSO DO BOLETIM 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO 
FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos 
trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os 
trabalhadores da TELEFONICA/VIVO, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 14 de outubro, 
segunda-feira, em frente à sede da antiga GVT, localizada no SIA Trecho 03, Lotes 1565/1595, às 08h00 
(em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 09h00 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de 
empregados), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Apreciação e deliberação da 
Proposta de Aditivo 2019 ao Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2018/2020 apresentada pela empresa. 
Brasília, 11 de outubro de 2019. 
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 

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


 

 
 

PROPOSTA DA TELEFONICA/VIVO 
 

•Reajuste salarial INPC 3,28% para março de 2020; 

•Banco de Horas prazo para compensação de 90 para 120 dias a partir 

de janeiro de 2020; 

•Correção do auxílio alimentação (VA/VR), valores atuais em 3,28% 

(maiores valores) e 3,50% (menores valores) em cada segmento a partir 
de 1° setembro de 2019; 

•Correção da Cesta Básica, valores atuais, em 3,28% a partir de 1° de 

setembro de 2019; 

•Correção dos demais benefícios (auxílios, quebra de caixa, funeral etc.) 

em 3,28%; 

•Correção de quilômetro rodado em 3,28% a partir de 1° de janeiro de 

2020; 

•Abono Indenizatório de 30% do salário com o piso mínimo de R$ 

1.000,00 + R$190,00 reais, exceto para executivos, aprendizes e 
estagiários;  

•PPR (2020 e 2021) – Renovar os targets atuais para mais 2 (dois) anos 

(2020 e 2021). 

 

 

FILIE-SE! 

 

 

 

 

RECEBA NOTÍCIAS, BOLETINS E NOVIDADES! http://www.sinttel.org.br/cadastreemail.asp 

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

