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A FALTA DE RESPEITO CONTINUA 
 

Informamos aos trabalhadores da Telefonica VIVO que a COMISSÃO NACIONAL DE 
NEGOCIAÇÃO DA FITRATELP – CNN FITRATELP/VIVO, que tem a participação do Sinttel-
DF, se reuniu com a empresa pela segunda vez, no dia 28 de agosto, para discutir o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2020/2022 e PPR 2020 da categoria. 
 
O discurso da empresa não mudou e a falta de respeito com os trabalhadores continua. 
Infelizmente, mais uma vez, a desculpa da pandemia da COVID-19 foi utilizada, para não 
discutir a reposição das nossas perdas salarias do ano passado que, aliás, foram muitas.  

 
A intenção da VIVO, é congelar os salários e benefícios da categoria. Agora fica a pergunta, será que a VIVO 
também irá congelar o reajuste das contas dos clientes, ou a pandemia não afeta os clientes, ou esse congelamento 
só serve para não reajustar os salarios e benefícios dos empregados?  
 
Alertamos a categoria, que para  virar esse jogo a nosso favor precisamos reagir imediatamente. A CNN FITRATELP 
e os Sindicatos precisam do apoio de todos os trabalhadores, para forçar a empresa a debater a nossa Pauta de 
Reivindicações. Este é o caminho: A MOBILIZAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES! 
 
Vamos mostrar a nossa força fazendo um dia de protesto, uma paralisação de 24h, que iremos planejar e debater 
com a categoria. Para vencer essa batalha, que não depende somente do Sindicato, precisaremos de ter uma 
categoria mais unida e mais forte. Levaremos essa ideia para as outras Federações e Sindicatos e organizar o DIA 
NACIONAL DE LUTA DOS TRABALHADORES DATELEFONICA VIVO.  
 

 

Proposta da Telefonica VIVO, recusada em mesa de negociação: 

- reajuste no salário:  ZERO; 
- reajuste nos benefícios:  ZERO; 
- Plano de saúde:  mudar para a Operadora CNU (Central Nacional Unimed); 
- Banco de Horas:  aumentar para 18 meses; 
- Aluguel de carro:  acabar com esse direito; 
- Homologação:  Não efetuar mais com os sindicatos, eliminando assim a conferencia das verbas por um especialista; 
- 13º salário: Tirar a antecipação que ocorre no mês de fevereiro; 
- PPR 2020:  não vai fazer o pagamento da antecipação que era para ter ocorrida em julho/20; 
- Para setembro de 2021:  reajuste de 50% do INPC; 

 
Precisamos que todos mostrem indignaçao com essa “proposta ridícula da VIVO”! Coloque no status do celular 
que você não concorda, vamos protestar essa semana e, na sexta-feira (4/9), todos colocam no status: 
 
•0% NAO ACEITO •NÃO ACEITO O CORTE DO ALUGUEL  DE VEÍCULO •HOMOLOGAÇÃO SÓ  NO SINDICATO 
Obs: Vamos disponibilizar imagens para protestar pelo whatsApp. 

 
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! 

 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 
 

 
 

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


TRABALHADORES 

 

Estamos abrindo uma pesquisa no Google form, que 
questiona a proposta da VIVO os seguintes temas, 
como o reajuste Zero, se você concorda ou não. 
Precisamos da participação de todos. As informações 
servirão para saber o sentimento da categoria sobre as 
proposta medíocre da empresa e, também, será um 
treinamento para o novo formato de votação que, 
provavelmente, será virtual.  

 
 
 

ORIENTAÇÕES SOBRE COMO CADASTRAR PARA SE 
HABILITAR PARA PARTICIPAR DA PESQUISA 

 
 

 

 O processo de pesquisa será online, e já está disponivel no link abaixo. 
 
 Cada trabalhador poderá preencher somente uma vez, utilizando o Google Forms, compatível 
com qualquer navegador e sistema operacional ou smartfone. 
 
 - Primeiro passo (antes da votação): você deve fazer o seu login no Google;  
 
- Segundo passo: se você já estiver logado, será encaminhado direto ao formulário de votação; 
 
 - Terceiro passo: se não estiver, é necessário fazer o login; 
 
 - Quarto passo: caso você ainda não tenha uma conta no Google, basta clicar em “Criar conta” 
e selecionar a opção que mais se adeque.  
 
Agora que o login no Google Forms já foi feito, você será enviado para página com o formulário 
de preenchimento, conforme informações. 
 
Link aberto até dia 07/09/2020: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff7f6gRMfAzbQE3-

ph6xXhLtVhAPjsyYZCpX7MYXwqEz3Pgg/viewform 
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