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ACORDO É PARA SER CUMPRIDO! 

 

Conforme já tínhamos reafirmado, o Acordo Coletivo de 2020/2022 da 

Telefonica VIVO, garante o INPC integral a partir do mês de 

setembro 2021. O valor é de 10,42%, com isso em nenhuma hipótese 
iremos aceitar o não cumprimento do Acordo Coletivo. O Sinttel-DF 
juntamente com a nossa federação Fitratelp, acredita na força e união 
da categoria, e não irá trair a confiança e o respeito que os 
trabalhadores tem pelo seu Sindicato.  

A Telefonica VIVO que cumpra a sua parte do Acordo, pois 
ela não deixou de ter lucro, chega o trabalhador pagar o pato! 

 

Imaginemos, se o INPC tivesse dado 2%, será que a Telefonica 
estaria chamando os Sindicatos para negociar, com pena dos 
trabalhadores oferecendo o reajuste maior?  Quantos anos não temos 
a recomposição do INPC em nossa data base?  Sofremos o ano 

passando sem reajuste, só abono, para esse ano garantir o INPC integral, e não vamos abrir mão do 
pagamento integral, com reflexo dos reajustes em salários e benefícios para todos os trabalhadores! 

 
Relembramos aos trabalhadores, que a anos reivindicamos nas datas bases, as nossas pautas de 

reivindicações e a empresa nem dá bola, equiparação dos VA/VR com os valores do administrativo, que 
são maiores, ou seja, isonomia de benefícios para todos, periculosidade, condutor autorizado para todos 
que dirigem veículos da empresa, auxilio babá e creche para todos os trabalhadores, entre outros. E 
sempre a resposta da empresa, que detém o maior lucro do mercado, que não podem atender aos seus 
trabalhadores, que irá afetar o lucro!!!     

Chega, acordo é para ser cumprido!!!! 

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

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

Direitos não são favores, são conquistas coletivas. 

Caso não esteja recebendo os e-mails do Sinttel-DF, favor cadastra no link 
(http://www.sinttel.org.br/cadastreemail.asp) e fique atualizado! 
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