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PAUTA APROVADA  
 

O Sinttel-DF informa que os trabalhadores da empresa 
TELEFONICA VIVO estiveram reunidos em Assembleia 
Geral Virtual no dia 25 de maio e aprovaram a Pauta de 
Reivindicações 2022/2024 da categoria (data-base 1º 
setembro). Veja no verso a Pauta de Reivindicações.
  
   

O Sinttel-DF espera que as negociações comecem o 
mais breve possível e que ocorram de forma produtiva, 

alcançando os resultados esperados pela categoria, uma vez que as nossas reivindicações são 
justas e bastante razoáveis. Por outro lado, lembramos que a nossa força está na participação 
da categoria. 
 
Os trabalhadores foram essenciais para que a TELEFONICA VIVO alcançasse os ótimos resultados 
que obteve. Chegou a hora da empresa reconhecer toda essa dedicação, esforço e profissionalismo 
dos seus trabalhadores, negociando um ACT 2022/2024 justo e que valorize a categoria.  
 
Lembramos a todos que a participação da categoria na Campanha Salarial fortalece o sindicato nas 
negociações do ACT 2022/2024. Nossos agradecimentos aos trabalhadores que participaram da 
Assembleia Geral Virtual. Fiquem atentos aos próximos informativos e convocações do seu 
sindicato!  

 

FILIE-SE AO SINTTEL-DF e FORTALEÇA A NOSSA LUTA! 
(https://www.sinttel.org.br/codefilia.html) 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas. 
 

Cadastre seu e-mail, caso não receba os boletins 
(http://www.sinttel.org.br/cadastreemail.asp). 

http://www.sinttel.org.br/
https://www.sinttel.org.br/codefilia.html


 

Pauta de Reivindicações dos Trabalhadores 
da TELEFONICA - ACT 2022/2024 

 
  

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; 


