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Cantamos a PEDRA...e AGORA JOSÉ? 

       No dia 13/07 a COMISSÃO NACIONAL DE NEGOCIAÇÃO, que teve 
a participação do Sinttel-DF, esteve reunida novamente com a empresa 
para a segunda rodada de negociações. 

      A Telefonica VIVO reabriu a sua caixa de maldades e decidiu a 

princípio não antecipar a primeira parcela do PPR de 2022, vinculando 
a antecipação à aceitação pelos trabalhadores, de assinatura de 
Acordo Coletivo com reajuste pífio e somente a partir de 2023.  

      Infelizmente a líder de Mercado não respeita seus trabalhadores, vem com aquele “chororô” de 

sempre, que não tem como repor a inflação integral, mas tem como bancar propaganda do 5G na 
novela Pantanal da Globo, que ultrapassa R$ 8 milhões, segundo a coluna de Cristina Padiglione 
do jornal Folha de S.Paulo. 

         A proposta foi indecorosa, os salários e benefícios, só seriam reajustados em 2023 e abaixo 
do INPC, além do escalonando por nível salarial. Será que a empresa só irá reajustar também as 
contas dos clientes VIVO em 2023?  Se a empresa alega dificuldade, imagina o lado mais fraco, 
que é o trabalhador, que tem que arcar com essa inflação galopante e sem o reajuste que é 
devido!                         

                                       Com isso a proposta FOI RECUSADA EM MESA!!!                     

            Já havíamos “cantado a pedra” que esse ano a luta seria mais difícil que nos anos 

anteriores, pois quando os trabalhadores decidiram aceitar o parcelamento do INPC e um abono  
proposto pela empresa, contrariando totalmente o encaminhamento do SINTTEL-DF, informamos 
a todos os trabalhadores do efeito maléfico que poderia ocasionar para a próxima negociação do 

Acordo Coletivo, que seria mais difícil negociar quando aceitassem essa proposta e foi dito e feito! 
A empresa alega não ter orçamento suficiente para fazer a reposição integral da inflação, que é direito 
do trabalhador, além das perdas passadas ao longo dos anos. 
 Com isso, convocamos a todos os trabalhadores para defenderem seus direitos, não dá 

mais para ficar só olhando sem participar das assembleias. Sem a mobilização dos trabalhadores 
o Sindicato não tem força! Não podemos mais sempre avaliar a empresa positivamente nas 
pesquisas de Clima, sem ter Clima com a categoria, dando sempre nota 10 para a empresa. 
Manifestem suas insatisfações, usem os recursos de protestos que temos para lutarmos por melhorias. 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
  Uma coisa é certa, os acionistas da VIVO não estão reclamando dos seus dividendos. 
Acordem para a luta, pois temos que garantir nossos direitos adquiridos e a renovação do acordo na 

íntegra, pois esse ano, não são só cláusulas econômicas e podemos ser atropelados!!! 

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