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Informamos aos trabalhadores da Telefonica Vivo que a Comissão 
Nacional de Negociação das federações FITRATELP e LIVRE e o SINTTEL-RS 
se reuniram com a empresa, no dia 8 de agosto, em São Paulo, para iniciar 
as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020. Mais uma vez, 
a Telefonica Vivo se comporta como uma empresa que não valoriza seus 
trabalhadores, desprezando a Pauta de Reivindicações da categoria.

O que a empresa propôs na primeira reunião de negociação é uma 
afronta aos trabalhadores, uma vez que ela teve a audácia de oferecer um 
reajuste somente de 2% nos salários e pisos, somente a partir de agosto de 
2020 e reajuste de 2% no VR/VA e demais benefícios em maio de 2020. 
Para piorar a situação, a empresa propôs uma coparticipação de 1,5% a partir de set/2019 (limitado 
em R$ 600,00) no Plano de Saúde para todos os empregados, o que penaliza em cheio os 
trabalhadores oriundos da GVT.

Diante dessa proposta imoral que rebaixa salários e aumenta a participação dos trabalhadores 
nos benefícios, não restou alternativa a não ser as federações FITRATELP e LIVRE e o Sinttel-RS 
rejeitarem imediatamente a proposta, mantendo a Pauta de Reivindicações 2019 da categoria.

PROPOSTA MEDÍOCRE
SE O TRABALHADOR NÃO REAGIR, TUDO QUE JÁ É RUIM PODE PIORAR

PROPOSTA DA 
TELEFÔNICA/VIVO

•Reajuste salarial: 2% somente em agosto/2020;
•Abono: 24% do salário limitado a R$ 960, ou seja, aqueles 
que ganham acima de R$ 4 mil serão prejudicados.
•Reajuste de benefícios: 2% somente em maio/2020, exceto 
locação e cesta básica;
•Cesta básica: acabar com o benefício e incorporar 50% do 
valor no salário em jan/2020;
•VA/VR: fornecimento somente em dias trabalhados, não 
haverá mais o benefício nas férias, faltas e afastamento;
•Banco de Horas: ampliar de 90 para 180 dias;
•Plano médico: mensalmente descontar 1,5%, limitado a R$ 600, a partir de setembro/2019 para 
todos os trabalhadores e empregados que não estão contribuindo e elevar para 2% limitado a R$ 
600 em janeiro/2020.Finalmente, pedimos aos trabalhadores que se juntem ao Sinttel-RS e se 
manifestem diante desse CLIMA DE INSATISFAÇÃO, para forçar a Telefonica Vivo a avançar nas 
negociações do ACT 2019/2020. Sem a participação efetiva da categoria, a empresa vai continuar 
oferecendo migalhas e precarizando as condições de trabalho. É inaceitável a empresa líder do 
segmento de telecomunicações do Brasil tratar seus trabalhadores com tanto descaso. A próxima 
reunião está pré- agendada para o dia 22/8.
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Reproduz e Divulga

Dados Profissionais:

Empresa:  Cargo/Função:  Matrícula:

Endereço Profissional:

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Data de Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSSAtivo(a) Pensionista

FICHA DE FILIAÇÃO

Modalidade de Desconto

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

          Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o 
pagamento das mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sinttel.                    

Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou pela Fundação Atlântico.

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário


