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Proposta Aprovada  
É o início da batalha, os grandes desafios serão em 2020 

 
A proposta de Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 
2019/2020 da TELEFONICA VIVO foi aprovada 
nacionalmente, prevalecendo a vontade da maioria dos 
trabalhadores presentes nas assembleias realizados nos 
estados da base da FITRATELP. A Federação já 
encaminhou correspondência à empresa comunicando a 
decisão da categoria. A empresa assumiu o compromisso 
de fazer os pagamentos das diferenças do VR/VA no dia 
25/10 e ABONO no dia 1º/11. 
             
Esta foi mais uma Campanha Salarial muito árdua 
porque a TELEFONICA VIVO insistia na retirada de 

direitos, que previa inclusive o pagamento de tíquete somente nos dias trabalhados. A resistência 
da CNN FITRATELP junto com o Sinttel-DF foi imprescindível para fazer a empresa voltar atrás e 
apresentar uma proposta possível de ser submetida à apreciação dos trabalhadores.  
 
Este ano foi apenas o início de uma grande a batalha, que ficará mais difícil em 2020. Diante desse 
desafio, precisamos continuar unidos na defesa dos nossos empregos, direitos e benefícios.  Mais 
que isso, lembramos que a sustentação financeira do sindicato vem dos seus filiados, ou seja, o 
sindicato precisa da contribuição dos trabalhadores para manter a qualidade dos diversos serviços 
que prestamos à categoria, como por exemplo, a assistência jurídica e convênios à disposição dos 
trabalhadores. FILIEM-SE! 
 
O Sinttel-DF é um sindicato atuante na defesa dos trabalhadores e tem demostrando suas ações ao 
longo de 2019. Sigam o Sinttel-DF nas redes sociais (Facebook, Instagram, etc.), para se manterem 
informados do nosso trabalho em defesa da categoria. Além disso, você se atualizado sobre cultura, 
diversão e demais atividades do seu sindicato.  
 
Agradecemos a participação de todos os trabalhadores na Assembleia Geral e na Campanha 
Salarial de 2019. A partir de agora temos que fiscalizar o cumprimento do ACT aprovado e 
comunicar ao Sinttel-DF qualquer descumprimento por parte da empresa! 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 
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