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PROPOSTA APROVADA 
 

Informamos que a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2020/2022 apresentada pela 
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 e espera que os efeitos do ACT 2020/2022 
entrem em vigor. 
  
A empresa assumiu o compromisso de fazer os pagamentos do PPR/PIV no dia 23/10 e o abono 
indenizatório em 11/01/2021 de 50% do salário nominal de agosto/2020, com mínimo de R$ 1.300,00 sem 
teto máximo, e mais um acréscimo de R$ 190,00, que, no apagar das luzes, conseguimos negociar para os 
trabalhadores. 
 
Esta foi mais uma Campanha Salarial muito difícil, pois a empresa usou a desculpa da COVID-19 para 
dificultar as negociações, mas não falou do lucro e crescimento que teve em banda larga nesse mesmo 
período. A Telefonica VIVO também insistia na retirada de direitos e reajuste ZERO, porém graças a 
mobilização e as ações bem-sucedidas dos trabalhadores, demonstrando total insatisfação com as 
propostas da empresa, a CNN FITRATELP, juntamente com o Sinttel-DF, conseguiu uma proposta possível 
de ser submetida à apreciação dos trabalhadores em Assembleia Geral.  
 
A luta não acaba com a celebração do ACT, pelo contrário, temos que continuar unidos na defesa dos nossos 
empregos, direitos e benefícios sociais. Sendo assim, a participação da categoria é fundamental para 
fortalecer o nosso Sindicato. Lembramos também que a sustentação financeira do sindicato vem dos seus 
filiados, ou seja, a contribuição dos trabalhadores é essencial para manter a qualidade dos diversos serviços 
que oferece à categoria, como por exemplo, a assistência jurídica e convênios, entre outros.  
 
Agradecemos a participação de todos os trabalhadores na Assembleia Geral e na Campanha Salarial de 
2020/2022. A partir de agora temos que fiscalizar o cumprimento do ACT aprovado e comunicar ao Sinttel-
DF qualquer descumprimento por parte da empresa. O Sinttel-DF é um sindicato atuante na defesa dos 
trabalhadores e tem demostrando suas ações ao longo do ano. FILIEM-SE! 
 
Sigam o Sinttel-DF nas redes sociais (Facebook, YouTube) e acesse o site do Sinttel-DF 
(http://www.sinttel.org.br/) para se manterem informados do nosso trabalho em defesa da categoria.  
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 ...  

 
Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 
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