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O TIRO NO PÉ 
 O Sindicato tem recebido inúmeras ligações e e-mails dos 
trabalhadores da Telefonica VIVO cobrando que a Telefonica 
cumpra o Acordo Coletivo, pois relatam que se sacrificaram 
com as perdas passadas, inclusive com 0% de reajuste e 
abonos, para finalmente terem o direito ao reajuste na data-
base da categoria, em setembro, pois isso não ocorria já fazia 
muito tempo. 
O Sindicato está do lado dos trabalhadores e cobrará da 
Telefonica o cumprimento integral do Acordo Coletivo, com o 
pagamento integral do INPC de 10,42% que é apenas a 
recomposição da inflação do período acumulado de 12 meses. 
  

Ansiosos pelo pagamento, fomos infelizmente surpreendidos pela divulgação de uma proposta indecorosa 
por parte da empresa, que quer trocar o reajuste já negociado pelo pagamento de um abono e parcelamento 
do reajuste salarial. 
Para nossa pior surpresa, um pequeno grupo de trabalhadores está defendendo com unhas e dentes a 
proposta da Telefonica VIVO, inclusive passando um abaixo assinado para trocar o reajuste já concedido 
pelo abono e reajuste fracionado. 
 
Cabe a nós perguntar quem se beneficia com a troca do reajuste por abono e parcelamento do 
reajuste. 
Trabalhador e trabalhadora da Telefonica, vocês acreditam mesmo que a empresa proporia a troca 
do reajuste por abono se isto fosse melhor para o trabalhador e para a trabalhadora? 
Claro que não! A empresa não contava que o INPC alcançaria o índice de 10,42% e por isto quer trocar por 
algo mais barato que somente irá beneficiar a empresa. 
 

A categoria irá aceitar isso? Pois tudo tem um preço, e não existe almoço de graça! 

Lembrem-se das lutas do sindicato mais recentes, através de denúncias nos boletins, na vigilância sanitária, 
ofícios e e-mails enviados à empresa, ajuizamento de ações na Justiça do Trabalho, exigindo melhores 
condições de ergonomia do trabalho (móveis, uniformes, trabalho em pé sem descanso), condições de 
trabalho mais seguro na pandemia (especialmente em lojas e shoppings), regularização e pagamento de 
horas extras, assédio moral, demissões arbitrárias entre tantas lutas com vitórias. 
Estamos do lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Alguns dirigentes sindicais são funcionários da própria 
Telefonica e compartilham do mesmo sofrimento, dificuldades e angústia dos trabalhadores, e se dedicam 
para fazer o seu melhor, sempre eticamente. Juntem-se ao seu sindicato, pois juntos somos mais fortes!!! 

 

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! 

http://www.sinttel.org.br/
http://www.sinttel.org.br/novafiliacao.asp
http://www.sinttel.org.br/cadastreemail.asp

