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TRABALHADORES DA VIVO 
Quem é essencial é você! 

 

. 

A Comissão Nacional de Negociação 
da FITRATELP informa aos 
trabalhadores da Telefonica VIVO que 
foi prorrogado o ADITIVO para a 
redução proporcional de jornada de 
trabalho e de salário e/ou suspensão 
temporária do contrato de trabalho. O 
ADITIVO tem validade até 31 de 
dezembro de 2020 e visa manter os postos de trabalho. 
 
Informamos ainda que já está pré-agendada uma reunião entre a CNN-
FITRATELP/VIVO com o RH Nacional para a segunda semana de 
agosto, quando iremos tratar das pendências como PIV, Periculosidade, 
PPR e a nossa Pauta de Reivindicações de 2020. 
 
A saber, a Telefonica Brasil (VIVO) bateu recorde de novos clientes em 
fibra no segundo trimestre. Foram 210 mil novos assinantes do serviço, 
chegando a 2,9 milhões de acessos - um crescimento de 32% quando 
comparado com igual período do ano anterior. 
 
Ainda de acordo com a empresa, as receitas de fibra já representam 
47,8% da receita de banda larga, que teve alta de 6,7% no período. O 
negócio móvel no segundo trimestre cresceu em 1% seus acessos, com 
market share de 33%, maior percentual registrado nos últimos 14 anos.  
 
No caso do pós-pago, que lidera os destaques deste segmento, cresceu 
3,4% no comparativo anual, representando 57,9% do volume total, e 
segue no topo com 39% de market share. (Fonte: site terra – 
29/7/2020). 
 
Diante de números tão favoráveis, a Tefefonica VIVO não terá desculpa 
de usar a pandemia da Covid-19, para não negociar a nossa Pauta de 
Reivindicações na íntegra.  É fato que a empresa cresceu, pois não 
deixou de vender, não deixou de faturar, tanto no trabalho presencial 
quanto no home office. Continua no verso. 
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Trabalhadores de campo 
 
Os trabalhadores de campo da VIVO, têm sentido na pele esse 
crescimento nos serviços de banda larga, pois estamos recebendo 
várias denúncias de sobrecarga de trabalho. O Sindicato está 
acompanhando essa situação e tem atuado junto à empresa para 
resolver essa situação.  
 
Ficou acertado com a gerência da VIVO no DF que todas as 
demandas da categoria como, por exemplo, horas extras, reposição 
de combustível, entre outras questões, serão discutidas em reuniões 
com o Sinttel-DF. Sendo assim, solicitamos aos trabalhadores 
encaminhem seus problemas trabalhistas ao Sinttel-DF.  
 
Esperamos que a empresa cumpra esse compromisso, pois essas 
iniciativas melhoram ambiente de trabalho. Mais do que isso, significa 
mais transparência e respeito entre os gestores da empresa, Sindicato 
e trabalhadores.  
 
 
 

Ajudem a divulgar os nosso boletins, cadastre seu e-mail para ficar 

informado em nosso site (http://www.sinttel.org.br/cadastreemail.asp) e filie-

se pelo link (http://www.sinttel.org.br/novafiliacao.asp), ajude a fortalecer a 

nossa luta, pois estamos mostrando que estamos presente na 

demanda em prol da categoria! 

 

 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 
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