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COMPROMISSO 
O SINTTEL-DF esclarece aos trabalhadores da Telefonica VIVO, que o SINTTEL-DF 
negociou antecipadamente o reajuste de todas as cláusulas econômicas deste ano 
de 2021, data base 1º de setembro, o qual fora aprovado pela categoria, conforme 
ACT 2020/2022 VIGENTE, que está registrado e disponível no site do Sinttel-DF. 

Conforme acordado, o reajuste se dará a partir de 01 de setembro de 2021, com o 
percentual integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) 
acumulado pelo período de 01/09/2020 a 31/08/2021, repercutindo em todas as 
cláusulas econômicas, tais como: piso salarial, quebra de caixa, auxílio condutor, 
auxílio alimentação e refeição, cesta básica, creche e outros. 

Portanto, é necessário esperar a divulgação oficial do índice de correção que será 
devido a partir de 01/09/2021.  

O Sindicato tem compromisso com os trabalhadores. Portanto, aguardem até 
setembro para a divulgação oficial do índice pelo IBGE.  

Algumas vitórias que tivemos recentemente, graças a união da categoria e o empenho do Sindicato:   

- Correção do INPC de 100% na data base (algo que não acontecia), incidindo sobre as parcelas de natureza salarial, 
tais como férias, 13º salário, FGTS e INSS. 
- Garantia da antecipação da primeira parcela do PPR-2021. 
- Criação do cargo de Reparador (uma demanda antiga da área de campo). 
- Vacinação da Gripe, sem o reembolso pelo trabalhador (diferentemente do ano de 2020). 
- Melhoria, através de aditivo com a empresa, da MP 1045, que trata da suspenção de jornada/suspenção de trabalho, 
trazendo aos trabalhadores que entraram no programa, valores salarias recebidos, bem próximos ou iguais dos valores 
mensais dos recebido pelos trabalhadores e outras garantias, que minimiza as perdas da MP 1045. 

Dito isso, lembro mais uma vez a importância da filiação, pois temos poucos filiados e hoje é a única fonte de arrecadação que 
o Sindicato tem para sua sustentação. Temos demonstrado o nosso comprometimento e empenho com a categoria, pois dentro 
das nossas possibilidades estamos sempre disponíveis, quando solicitado para atender as demandas da categoria. Com isso a 
desculpa de não se filiar, porque o Sindicato não está presente ou só aparece nas campanhas salarias, não cabe mais, 
precisamos das filiações para ter sustentação e garantir a continuidade destas conquistas!  

Ajudem a fortalecer seu Sindicato, o que é arrecadado é para manter as despesas dos trabalhadores do sindicato, a sede, o 
nosso corpo jurídico e para prover as homologações gratuitas e os atendimentos jurídicos aos trabalhadores. Reafirmamos que 
todos os diretores eleitos no Sindicato não recebem salários do Sinttel-DF, são assalariados de suas empresas, que conforme 
os acordos são liberados para trabalharem no sindicato em prol da categoria representada. Acompanhe no site do Sinttel-DF, 
cadastre seu e-mail, caso não receba os boletins (http://www.sinttel.org.br/cadastreemail.asp). Fiquem atentos!!! 

FILIE-SE, fortaleça a nossa luta, junto somos mais fortes! 

(http://www.sinttel.org.br/novafiliacao.asp) 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas. 
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