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ASSEMBLEIA GERAL
SINTTEL-DF convoca todos os trabalhadores da TELEFONICA VIVO, para a aprovação da Pauta de
Reivindicações para as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022/2024. VEJA A PRÉPAUTA NO VERSO DO BOLETIM.
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Convocamos todos os trabalhadores da TELEFONICA VIVO, para ASSEMBLEIA Geral que
acontecerá no dia 25 de maio, quarta-feira, no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, bloco K (Ed.
Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, às 12:00 hs (em 1ª chamada) e às 13:00 hs (em 2ª chamada),
conforme o EDITAL DE CONVOCAÇÃO. A assembleia será realizada virtualmente por
videoconferência pelo Google Meet através do link https://meet.google.com/uun-bqai-dgw e
transmitida pelo Facebook do SINTTEL-DF https://www.facebook.com/sintteldf, a fim de analisar
e decidir sobre a seguinte ordem do dia:
A assembleia será virtual, de acordo com o Art. 18 § 1º do Estatuto Social.
DEBATER e APROVAR a Pauta de Reivindicações para as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT
2022/2024 dos trabalhadores da TELEFONICA VIVO;
Autorização à diretoria deste sindicato para assinar o Acordo Coletivo de Trabalho;
Autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial, instaurar Dissidio Coletivo e firmar acordo nos respectivos
autos.

PARTICIPE!
A deliberação será por manifestação dos trabalhadores presentes virtualmente – NO CHAT DA ASSEMBLEIA –,
sendo que as orientações serão passadas durante a realização da Assembleia.

Link de acesso a assembleia:
https://meet.google.com/uun-bqai-dgw
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade
constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca todos os trabalhadores empregados da empresa TELEFONICA VIVO, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 25 de maio de 2022,
quarta-feira, através de videoconferência e transmitida por LIVE pelo Google Meet através do link https://meet.google.com/uun-bqai-dgw , com
transmissão pelo Facebook, https://www.facebook.com/sintteldf, a partir da sede Sinttel-DF, situado no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, Bloco K,
(Ed. Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, com a 1ª chamada as 12:00 horas e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª
chamada as 13:00 horas, a fim de analisar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) A assembleia será virtual, de acordo com o Art. 18 § 1º do
Estatuto Social, b) DEBATER e APROVAR a Pauta de Reivindicações para as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022/2024 dos
trabalhadores da TELEFONICA VIVO; c) Autorização à diretoria deste sindicato para assinar o Acordo Coletivo de Trabalho; d)Autorização para o
SINTTEL-DF formular protesto judicial, instaurar Dissidio Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos.
Brasília, 23 de maio de 2022.
Brígido Roland Ramos - Presidente do SINTTEL-DF

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
FILIE-SE, fortaleça a nossa luta! https://www.sinttel.org.br/codefilia.html

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DO ACT 2022/2024 DOS
TRABALHADORES DA EMPRESA TELEFÔNICA VIVO
Cadastre seu e-mail, caso não receba os boletins (http://www.sinttel.org.br/cadastreemail.asp).

Pré-Pauta
1. Reajuste Salarial LINEAR Reposição de 100% do INPC + Perda inflacionária de 5% +
Ganho Real de 5%;
2. Fixação dos Pisos Salariais no valor de R$ 1.818,00 (um mil oitocentos dezoito reais) para
jornada de 200hs mensais e de R$ 1.515,00 (um mil quinhentos e quinze 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$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais);
5. Fornecimento de Auxílio Creche/Babá correspondente ao valor de 1(um) salário-mínimo,
para trabalhadores e trabalhadoras, independente do cargo/função, com filhos de até 7
anos de idade completos, independente do ingresso no ensino fundamental;
6. Auxílio Medicamento na forma de crédito, para todos os empregados com um limite mensal
de R$ 300,00 (trezentos reais), perfazendo um total anual cumulativo de R$ 3.600,00 (três
mil e seiscentos reais), mediante apresentação de receituário na compra exclusiva de
medicação;
7. Quebra de Caixa reajustado para 10% do salário nominal;
8. Produção fixa para instalador e reparador;
9. Inclusão da Concessão do Empréstimo de Férias aos trabalhadores da Vivo 1 e Vivo 2;
10.

Manutenção da Política de agregamento de veículos;

11.

Manutenção das demais cláusulas do ACT vigente.

12.

PPR - adiantamento de 1 salário nominal até o 15° dia do mês de julho de 2022;

