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ATENÇÃO TRABALHADORES 
NA TELEFONICA - VIVO

Dando seguimento ao processo negocial, 

no dia 03/05/18 aconteceu a segunda reunião 

da CNN - FITRATELP com o RH Nacional da 

Telefônica - Vivo, em São Paulo. 

Neste encontro, os representantes dos 

trabalhadores apresentaram a contraproposta 

à migração dos veículos locados e mais 

evidências, mediante fotos entregues pelo 

representante do SINTTELRS na mesa de 

negociação, contendo registros dos veículos 

fornecidos pela empresa com avarias e sem a 

devida conservação, o que demonstra que os veículos agregados (próprios) 

apresentam melhores condições de uso no exercício prossional.

CONTRAPROPOSTA APRESENTADA PELA CNN À EMPRESA 
Para os empregados com contrato de locação ativo do veículos agregados (próprios) 

e com nanciamento do mesmo, será garantido o pagamento da locação, conforme 

ACT vigente, até o termino do nanciamento, limitado á 36 meses;

Caso a empresa queira antecipar a migração do modelo, antes do prazo do item "a", 

caberá aos empregados uma indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês;

Auxílio condutor, conforme cláusula prevista no ACT vigente;

Auxílio armazenamento no valor R$ 300,00 ( trezentos reais) por mês;

Auxiílio lavagem\ higienização no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês;

Rede de proteção nos porta-malas dos veículos fornecidos pela empresa; 

Termo de responsabilidade para uso do veículo fornecido pela empresa fora do 

horário de trabalho.

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!



TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!!!!!

Fortalecer o sindicato da sua categoria através da ampliação do seu quadro de associados indica comprometimento com a luta 
pela valorização do mundo do trabalho e significa mais poder de barganha nas negociações com o patrão,  na luta por novas con-

quistas e na defesa dos direitos dos trabalhadores em todas as suas instâncias.
Portanto, novos associados significam melhores condições para o enfrentamento das várias demandas de lutas. 

Consulte o www.sinttelrs.org.br para conhecer um pouco da história do Sinttel/RS, da luta dos telefônicos e outras informações 
sobre ACT’s, convênios, planos de saúde (Unimed, Doctor Clin, Centro Clínico Gaúcho, Uniodonto, 

e outros), assistência jurídica e saúde do trabalhador, além das colônias de lazer e as sedes I e II. 
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