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 Assembleia Geral  

 LIVE: Assembleia Geral Convocação dos trabalhadores da 
empresa TELEFONICA VIVO para ASSEMBLEIA GERAL que 
acontecerá no dia 22 de junho de 2021, terça-feira, às 12:00 
(em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 13:00 

(em 2ª Convocação, com qualquer nº de empregados). A assembleia será realizada virtualmente através 
de LIVE pelo Facebook no auditório do SINTTEL-DF, situado no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, bloco 
K (Ed. Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, a fim de apreciarem a seguinte ordem do dia:  

 
a) Aprovar a realização da assembleia 
Virtual suprindo a omissão estatutária 
quanto às condições de convocação e 
realização de Assembleia em Estado de 
Calamidade Pública;  
b) Debater a Pauta de negociação 
coletiva que será apresentada para a 
empresa Telefônica VIVO, com vistas à 
Renovação das cláusulas do ACT 2020/2022;  
c) Deliberação: A deliberação será por aclamação da Proposta de Pauta com manifestação e registros 
dos votos contrários no Chat da referida Assembleia.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - SINTTELDF, 
entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da empresa TELEFONICA VIVO para 
comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada nesta terça-feira, 22 de junho de 2021, no através de 
LIVE pelo Facebook no auditório do Sinttel-DF, situado no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, bloco K (Ed. Belvedere), 
Sobreloja, Brasília-DF, às 12:00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 13:00 (em 2ª Convocação, com 
qualquer nº de empregados), a fim de apreciarem a seguinte ordem do dia: a) Aprovar a realização da assembleia 
Virtual suprindo a omissão estatutária quanto às condições de convocação e realização de Assembleia em Estado de 
Calamidade Pública; b) Debater a Pauta de negociação coletiva que será apresentada para a empresa Telefônica VIVO, 
com vistas à Renovação das cláusulas do ACT 2020/2022; c) Deliberação: A deliberação será por aclamação da 
Proposta de Pauta com manifestação e registros dos votos contrários no Chat da referida Assembleia.  

SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DA OMS/MS/GDF PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES E CONTÁGIO COM O 
CORONAVÍRUS (COVID-19), A ASSEMBLEIA SERÁ TRANSMITIDA AO VIVO PELO FACEBOOK.  

Campanha Salarial 2021/2022 
 

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


 

Pré-Pauta Reivindicações 2021 dos trabalhadores da Telefônica/VIVO 

1. Reajuste Salarial LINEAR 100% INPC conforme acordado no 

ACT + Ganho Real de 5%; 

2. Fixação dos Pisos Salariais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) para jornada de 200hs mensais e de R$ 

1.900,00 (Hum mil e novecentos reais) para jornada de 180hs 

mensais; 

3. ISONOMIA no fornecimento dos benefícios, pelo maior 

valor praticado e melhores condições, para TODOS os 

empregados da Telefônica/VIVO, independente de origem, 

cargo ou função; 

4. Auxílio Alimentação (VA/VR) LINEAR de R$ 1.300,00 (Hum 

mil e trezentos reais); 

5. Fornecimento de Auxílio Creche/Babá correspondente ao 

valor máximo de até R$1.000,00(hum mil reais), para 

trabalhadores e trabalhadoras, independente do 

cargo/função, com filhos de até 7 anos de idade completos, 

independente do ingresso no ensino fundamental; 

6. Gratificação de Férias de 100% (cem por cento) do salário 

nominal e empréstimo de um salário após retorno das férias, 

dividido em 8 vezes sem juros; 

7. Implantação de Anuênio de 1% do salário nominal como 

forma de gratificação, e reconhecimento, por tempo de 

serviço/ano trabalhado; 

8. Reajuste/correção de todas as cláusulas econômicas 

conforme item 1 da pauta; 

9. Auxílio Medicamento na forma de reembolso, para todos 

os empregados com um limite mensal de R$ 900,00 

(novecentos reais), mediante comprovação (receituário e 

recibo); 

10. Quebra de Caixa de 10% do salário nominal; 

11. Melhoria dos atuais Planos de Saúde e Odontológico 

(inclusão das redes credenciadas indicadas, valores e 

cobertura); 

12. Extensão dos Planos de Saúde para ascendentes (pai e 

mãe); 

13. Produção fixa para instalador, cabista e reparador; 

14. Respeito ao piso nacional dos engenheiros; 

15. Isonomia nos benefícios e salários do setor 

administrativo; 

16. Alterar a forma do pagamento da comissão de vendas das 

lojas planos de telefonia fixa e do móvel (hoje se não bater as 

metas das duas juntas a empresa não paga); 

17. Pagamento de periculosidade aos empregados da O&M 

que trabalham expostos ao risco de choque elétrico em 

posteação de energia elétrica em uso mútua, na montagem 

operação quadros distribuição elétrica, e Grupo motor 

gerador;  

18. Pagamento de auxílio calçado no valor de R$150,00 + kit 

maquiagem para as mulheres de R$ 100,00 (Empresa obriga a 

compra de calçados na cor preta e obrigam as mulheres 

estarem sempre maquiadas), para trabalhadores das lojas; 

19. Fornecimento de insumos aos trabalhadores que estão 

trabalhando em home office com uma bonificação de R$ 

200,00 (duzentos reais) para pagamento de internet de dados 

aonde a cobertura da Telefonica VIVO não atende à demanda 

e como ajuda de custo de energia elétrica e mobiliário para o 

trabalho de home.  

20. Adiantamento de PPR em julho de um salário nominal a 

cada trabalhador; 

21, Inclusão e garantia a estabilidade dos empregados eleitos 

para o exercício de cargo de representante sindical e 

delegado sindical eleitos, estando vedada a despedida dos 

mesmos, nos termos do parágrafo 3o do art. 543 da CLT 

ORIENTAÇÕES SOBRE COMO CADASTRAR PARA HABILITAR-SE PARA A VOTAÇÃO  
O processo de votação ocorrerá 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 de acesso a transmissão: https://www.facebook.com/sintteldf 
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