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FALTA DE RESPEITO 
Informamos aos trabalhadores da Telefonica VIVO que no dia 13/08 a COMISSÃO NACIONAL 
DE NEGOCIAÇÃO DE FITRATELP – CNN FITRATELP/VIVO, que tem a participação do Sinttel-DF, 
esteve reunida com a empresa para a abertura de Campanha Salarial.  
 
              Como já era esperado, os representantes da Telefonica fezeram aquele discurso para 

“inglês ver” projetando índice de aprovação da empresa, a “melhor nisso”, a “melhor naquilo”, a “melhor empresa para 
se trabalhar”... Blá, blá, blá... Só esqueceram de dizer que a Telefonica é a empresa que menos valoriza seus 
empregados.  
 
               Já havíamos “cantado a pedra” sobre a caixa de maldade da VIVO, que seria uma negociação muito  difícil este 
ano, mas só não esperávamos é que seria tão ruim.  A empresa aproveitou a desculpa da pandemia da COVID-19 e do seu 

poder econômico, para descer o chicote. A premissa negocial - ideia inicial - colocada em mesa foi ridícula! Não podemos 
aceitar esse encaminhamento para nortear as nossas negociações. Ficou demonstrando que a VIVO não tem nenhum 
respeito por seus trabalhadores. 
 
               Conforme demostramos no boletim Nº 100, a Telefonica bateu recorde de novos clientes em fibra no segundo 
trimestre, teve lucro, ou seja, a empresa não deixou de ganhar. A VIVO teve a coragem - ou a cara de pau - de fazer as 
seguintes premissas: 
 
Premissa que nortearão as negociações da VIVO  ACT 2020/2022: 
- Manutenção do ACT por 2 anos (2020/2022) sem reajuste; (reajuste ZERO por 2 anos; 
- Adiantamento do 13° salário, conforme legislação; (novembro e dezembro); 
- Revisão do modelo de locação de veículo; (poderá ate acabar); 
- Plano Médico: operadora única para os novos empregados; (alguém acredita que será melhor?) 
- Inclusão da cláusula de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); 
- Exclusão da cláusula homologação; (não seria mais feita no sindicato); 
- Discussão do prazo de compensação do banco de horas; (aumento do tempo); 
- Não haverá adiantamento do PPR em 2020 e o pagamento, dependendo do resultado, será em março 2021. (só se atingir 
as metas, que são estipulada pela VIVO). 
 
               A CNN FITRATELP recusou em mesa essa ideia inicial ridícula da Telefonica/VIVO e esperamos o apoio da categoria 
para seguir negociando, até que a empresa repense sua postura e apresente uma proposta razoável para os 
trabalhadores. 
               Agendamos outra reunião para o dia 21/08. Fiquem atentos, se mobilizem, demonstrem suas insatisfações.  
Quem sabe, assim, a empresa possa acordar para a necessidades dos seus empregados. 
              Ajudem na divulgação dos nossos boletins! Cadastre o seu e-mail no 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 presentes nas demandas em prol da categoria! 
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Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 


