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ASSEMBLEIA GERAL 
SINTTEL-DF convoca trabalhadores da TELEFONICA VIVO para deliberarem a respeito 

da proposta da empresa para o ACT 2020/2022. 

 
Convocamos TODOS os trabalhadores da Telefonica VIVO, 

para ASSEMBLEIA Geral que acontecerá no dia 02 de outubro, 
sexta-feira, por videoconferência, no Setor de Autarquias Sul, 

quadra 6, bloco K (Ed. Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, às 12h 
(pontualmente), a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem 
do dia: A assembleia será realizada virtualmente através de 

videoconferência e transmitida por LIVE pelo Facebook a partir da sede do SINTTEL-DF. 

MANUTENÇÃO ACT 2018/2020 e INCORPORAÇÃO DO ACT PANDEMIA (ADITIVOS 2020/2020) 
a- O SINTTEL/DF declara sua discordância veemente com a incorporação do ACT PANDEMIA COVID-19, 

negociado exclusivamente para a pandemia, com isso impactaria em alterar a sistemática do banco de 
horas para todos os trabalhadores, com prazo elastecido de até 180 dias para pagamento de horas 
extras, bem como de implantação de banco de horas para os trabalhadores de campo que não existia.  

PPR 
a- 1 salário nominal para os trabalhadores que não tenha (PIV) data 23/10; 
b- 0,5 Salários para trabalhadores com (PIV) data 23/10;  
c- Segunda parcela do PPR em 31/3/21 caso sejam atingidas as metas; 
ABONO INDENIZATÓRIO  

a- Abono indenizatório de 50% do salário nominal de agosto/2020, com mínimo de R$ 1.300,00 sem teto máximo. 
Não incide sobre o INSS, Imposto de Renda e FGTS. Pagamento em 11/1/2021; 

b- Complemento a mais de R$ 190,00 que será pago juntamente com o abono. 
GARANTIA DE EMPREGO  

a- Caso a empresa resolva fazer ajustes no quadro de pessoal, deverá discutir e negociar com 
Sindicato/Federação. Garantia dos postos de trabalho até 31/08/2021. 

PLANO MÉDICO  

a- Os empregados dos grupos 1 e 2 admitidos a partir de janeiro de 2021 serão elegíveis a operadora de saúde 
CNU -Central Nacional Unimed sem possibilidade de up grade. Essa alteração não afetará os ativos. 

ALUGUEL DE VEÍCULO  

a- Manutenção por mais 2 anos, agosto de 2022, sem reajuste (R$ 1.224,00). 
HOME OFFICE 

a- Criação de um grupo de trabalho em até 60 dias para discussão do tema, que proporcione uma compensação 
financeira com os gastos por esta em casa (agua, luz, impressoras, mobiliários, papel, etc) 

 
Participe! 

A deliberação Será por Votação através do formulário disponibilizado para a referida assembleia. Veja o Edital de 
Convocação, bem como as Orientações sobre ‘’como se cadastrar no Google Forms para poder validar seu voto’’. 

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


 

 

 
 
 
 

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 empregados da empresa TELEFONICA VIVO, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 02 de outubro, sexta-

feira de videoconferência e transmitido por LIVE pelo Facebook, a partir da sede Sinttel-DF, situado no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, Bloco 

K, (Ed. Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, com a 1ª chamada as 11h00 e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com  a 2ª 

chamada as 12h00, a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) 1 salário nominal para os trabalhadores que não tenha (PIV) 

data 23/10; b) 0,5 Salários para trabalhadores com (PIV) data 23/10; c) Segunda parcela do PPR em 31/3/21 caso sejam atingidas as metas; d) 

Abono indenizatório de 50% do salário nominal de agosto/2020, com mínimo de R$ 1.300,00 sem teto máximo; e) Segunda parcela do PPR em 

31/3/21 caso sejam atingidas as metas; f) Abono indenizatório de 50% do salário nominal de agosto/2020, com mínimo de R$ 1.300,00 sem teto 

máximo. Não incide sobre o INSS, Imposto de Renda e FGTS. Pagamento em 11/1/2021; g) Complemento a mais de R$ 190,00 que será pago 

juntamente com o abono; h) Caso a empresa resolva fazer ajustes no quadro de pessoal, deverá discutir e negociar com Sindicato/Federação. 

Garantia dos postos de trabalho até 31/08/2021; i) Os empregados dos grupos 1 e 2 admitidos a partir de janeiro de 2021 serão elegíveis a 

operadora de saúde CNU -Central Nacional Unimed sem possibilidade de up grade. Essa alteração não afetará os ativos; j) Manutenção por mais 

2 anos, agosto de 2022, sem reajuste (R$ 1.224,00); k) Criação de um grupo de trabalho em até 60 dias para discussão do tema j) Manutenção 

das demais cláusulas ACT 2018/2020 K) Incorporação do aditivo COVID-19 ao ACT com relação ao banco de horas de 180 dias para todos os 

trabalhadores e implantação para os trabalhadores de campo que não existia. 

Brasília, 30 de setembro de 2020  

Brígido Roland Ramos – Presidente do SINTTEL-DF 

 
ORIENTAÇÕES SOBRE COMO CADASTRAR PARA HABILITAR-SE PARA A VOTAÇÃO 

 

O processo de votação fazer-se-á online, será disponibilizado no momento da assembleia o link para votação. 

Cada trabalhador poderá votar 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 votação, conforme 

informações sobre o link descrito no texto acima. 

Link para votação: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3lNtTsgg2oUR67RaH01Jegf2FeEj4U-

vZ1Ex9IXcUscaoGQ/closedform 

Campanha Salarial 2020/2022 dos trabalhadores da 
empresa TELEFONICA VIVO. 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 


