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O SINTTEL-RS informa que os trabalhadores da TELEFONICA VIVO 
aprovaram, na Assembleia Geral Virtual realizada no dia 1º de outubro, a 
Proposta de ADITIVO ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2022 
apresentada pela empresa. A proposta já foi aprovada pelos traba-
lhadores na maioria dos Estados da base da FITRATELP. 

O Sindicato esclarece aos trabalhadores que, de fato, esse é o 
ADITIVO DA VERGONHA, como publicamos no Informativo O 
PARCEIRO 2606 ( ). Os trabalhadores foram https://bit.ly/3DhwE7s
esclarecidos pelo sindicato que a proposta da empresa traz prejuízos à 
categoria, mas, mesmo assim, a maioria dos empregados presentes na 
Assembleia Geral Virtual se manifestou 
pela aprovação. A decisão democrática 
e soberana da categoria será respeitada 
pelo SINTTEL-RS. (Veja no gráco ao 
lado o resultado da votação no RS).

 Finalmente, agradecemos os traba-
lhadores que reservaram um pouco do 
seu precioso tempo para acompanhar e 
participar da Assembleia Geral Virtual. 

Pedimos a todos que continuem uni-
dos ao seu sindicato nesta luta por 
melhores condições de trabalho na 
TELEFONICA VIVO. Somente unidos – sindicato e trabalhador – avan-
çaremos nas nossas conquistas! 

ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA VIVO

PROPOSTA APROVADA

FILIE-SE. FORTALEÇA A LUTA DA CATEGORIA.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
DIRETOS NÃO SÃO FAVORES, SÃO CONQUISTAS COLETIVAS! 
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Reproduz e Divulga

FICHA DE FILIAÇÃO

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: 

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

Modalidade de Desconto
          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

Dependente CPF Data de Nascimento Parentesco

Dados Profissionais:

Empresa:  Cargo/Função:  Matrícula:

Endereço Profissional:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSSAtivo(a) Pensionista

 Autorização
Com  base na Lei 13.709/18 que regula a Proteção de Dados Pessoais e Sensíveis, autorizo o SINTTEL/RS a utilizar os meus 

dados pessoais e sensíveis, bem como dos meus dependentes e companheiro(a), para informar o empregador e/ou  qualquer outra 
pessoa jurídica e/ou física sobre: a minha filiação a esta entidade sindical e/ou implementar/formalizar/exercer adesão a convênio de 
lazer, convênios de consumo, plano de saúde, cursos, desde que tenham sido requeridos por mim. Por fim, declaro que estou autorizado 
a fornecr os dados pessoais e sensíveis dos meus dependentes e de meu(minha)companheiro(a).

Autorizo, também, o SINTTEL/RS, a utilizar minha imagem nos jornais, fotos, revistas, site, redes sociais e em qualquer outro meio 
de comunicação, inclusive, os telemáticos para matérias/publicidade/ informativo/panfletos/boletins relacionados: ao trabalho, as 
relações coletivas de trabalho e de qualquer outro conteúdo de interesse da categoria telefônica, não servindo esta autorização para 
questões partidárias.


