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O SINTTEL /RS informa a todos os in-
teressados que os trabalhadores da Tele-
fônica /VIVO no RS  estiveram reunidos 
em Assembleia Geral, nos  dias  17 E 18 de 
julho, e aprovaram sua Pauta de Reivin-
dicações referente à Campanha Salarial 
2017 (data - base 1º setembro). A referida 
pauta será consolidada à PAUTA de Rei-
vindicações NACIONAL dos sindicatos da 
FITRATELP e servirá de ponto de partida 
das negociações.

Desta feita, o SINTTELRS  espera que 
as negociações este ano sejam diferentes 
dos anos anteriores e que, enfim, sejam 
construtivas e sem imposições

produzindo os resultados esperados 
pela categoria, uma vez que as nossas rei-
vindicações recorrentes são justas e razo-
áveis, dentro da realidade da empresa.

Aproveitamos a oportunidade, ain-
da, para reforçar, como de costume, a 
IMPORTÂNCIA da PARTICIPAÇÃO EM 
MASSA DE TODOS OS TRABALHADORES 
NAS ASSEMBLÉIAS E CONVOCAÇÕES DO 
SINDICATO, pois serão nesses momentos 
que estarão sendo decididos, de maneira 

Pauta aprovada

transparente e democrática, os rumos de 
nossa Campanha Salarial. Sendo assim o 
SINTTEL RS conclama os companheiros da 
Telefônica /VIVO a estarem juntos e mobi-
lizados em torno do sindicato. Lembre -se 
que em Data - base todo o sacrifício é váli-
do na busca por salários dignos e melhores 
condições de trabalho.

Começa efetivamente a Campanha Salarial 2017
dos trabalhadores da TELEFONICA/VIVO .
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Pauta Nacional de Reivindicações 2017 dos trabalhadores da Te-
lefônica/VIVO no âmbito dos sindicatos da FITRATELP (DF; RS; 

PB; MG; PI; MA; PA; SE; AL).

1. Reajuste Salarial LINEAR 10% (INPC + Perdas Infla-
cionárias 2015/2016 (4,7%) + Ganho Real);

2. Fixação dos Pisos Salariais no valor de R$ 1.900,00 
(Hum mil e novecentos reais) para jornada de 200hs men-
sais e de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para 
jornada de 180hs mensais;

3. ISONOMIA no fornecimento dos benefícios, pelo 
maior valor praticado e melhores condições, para TODOS 
os empregados da Telefonica/VIVO, independente de ori-
gem, cargo ou função;

4. Auxílio Alimentação (VA/VR) LINEAR de R$ 
1.100,00 (Hum mil e cem reais);

5. Fornecimento de Auxílio Creche/Babá correspon-
dente ao valor máximo de até 1 salário mínimo, para traba-
lhadores e trabalhadoras, independente do cargo/função, 
com filhos de até 7 anos de idade completos, independente 
do ingresso no ensino fundamental;

6. Gratificação de Férias de 100% (cem por cento) do 
salário nominal;

7. Implantação de Anuênio de 1% do salário nominal 
como forma de gratificação, e reconhecimento, por tempo 
de serviço/ano trabalhado;

8. Reajuste/correção de 10% nos Demais Benefícios 
(cláusulas econômicas);

9. Auxílio Medicamento na forma de reembolso, para 
todos os empregados com um limite mensal de R$ 600,00 
(seiscentos reais), mediante comprovação (receituário e re-
cibo);

10. Quebra de Caixa de 10% do salário nominal;
11. Melhoria dos atuais Planos de Saúde e Odontoló-

gico (rede credenciada, valores e cobertura);
12. Fim do BE FLEX com fornecimento igualitário dos 

benefícios para todos os empregados;
13. Extensão dos Planos de Saúde para ascendentes 

(pai e mãe);
14. Manutenção da Jornada de Trabalho de 200hs 

mensais, 40hs semanais e 08hs diárias de segunda a sexta-
-feira, especialmente para os trabalhadores de campo;

15. Caracterização de todos os empregados de cam-
po pela função Triple-Play com seu respectivo piso;

16. Pagamento de Aluguel de Veículo no valor de R$ 
1.300,00;

17. Pagamento de 100% do Aluguel do Veículo nas 
Férias;

18. Ampliação da Licença Paternidade para 20 (vinte) 
dias;

19. Pagamento de 30% do valor da apólice dos Segu-
ros Automotivos nos casos de exigência do mesmo;

20. Pagamento de aluguel de veículo nos casos de 
afastamento por doença (auxílio e acidente de trabalho);

21. Equiparação salarial dos assistentes administrati-
vos VIVO1 e VIVO2;

22. Aumento de 25% na cota de gasolina;
23. Produção fixa para instalador;
24. Respeito ao piso nacional dos engenheiros;
25. Pagamento de sobreaviso integral (incluso o ho-

rário da madrugada);
26. Pagamento de insalubridade para todos aqueles 

trabalhadores que fazem jus;
27. Salvaguarda pré-aposentadoria de 36 meses;
28. Apoio a transição profissional: 02 salários nomi-

nais com gratificação e manter plano de assistência médica 
por 12 meses;

29. Fornecimento de Protetor Solar para os trabalha-
dores de campo;

30. Contratação de Assistente Social nas regionais 
para acompanhamento dos casos de afastamento;

31. Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Con-
dições do ACT vigente.


