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Sinttel-ES convoca assembleia

A reunião realizada 
com a Vivo no dia no 
dia 1° de dezembro 
resultou na seguinte 

proposta para Acordo 
Coletivo 2010/2011. 

Os sindicatos, 
agora, levam para 
a apreciação dos 

trabalhadores

Administrativos de 
todo o Brasil e Gerente 

gerais de Lojas:

Reajuste Salarial, retroa-•	
tivo a 1° de novembro de 
2010, de: 
6% para salários até R$ •	
5.500,00; 
5% para salários acima •	
de R$ 5.500,00; 
Farão jus ao reajuste os •	
empregados ativos em 
31 de outubro  

Benefícios
Reajuste de 5,4% em to-•	
dos os benefícios, retro-
ativo a novembro/2010; 
PPR/2010: Antecipação •	
de 50% de um salário, 
a ser descontado do 
pagamento do PPR em 
março/2011; 

Terão direito a Anteci-•	
pação os admitidos até 
outubro/2010; 
Serão considerados para •	
efeitos de apuração do 
valor a proporcionalida-
de dos meses trabalha-
dos;

Pagamentos
A antecipação do PPR 

será creditada em conta 
corrente no dia 24/12/10, 
assim como as diferen-
ças de todos os benefí-
cios. O VR e o VA serão 
creditados no cartão.
Obs.: Os Gerentes Gerais de 
Loja recebem pela data-base 

do pessoal administrativo. 
Para os demais 

trabalhadores das 
Lojas:  

Exceto Gerentes Gerais de lojas  

Reajuste Salarial, •	
retroativo a 01 de 
novembro de 2010, 
de 1,83% (relativo ao 
período de maio/2010 a 
outubro/2010); 
Reajuste do VR para R$ •	
10,20;  
Reajuste do VA para •	
R$ 55,00 para todos os 

estados, exceto MG; 
Benefícios

Reajuste de 1,65%, •	
nos demais, retroativo 
a novembro/2010; 
PPR/2010: Antecipa-•	
ção de 50% de um sa-
lário, a ser descontado 
do pagamento do PPR 
em março/2011; 
Terão direito a Ante-•	
cipação os admitidos 
até outubro/2010; 
Serão considerados •	
para efeitos de apura-
ção do valor a propor-
cionalidade dos meses 
trabalhados.  

Pagamentos
A antecipação do 

PPR será creditada em 
conta corrente no dia 
24/12/10, assim como 
as diferenças de todos 
os benefícios. O VR e o 
VA serão creditados no 
cartão.

Todas as diferen-
ças relativas ao ACT 
2010/2011 somente po-
derão ser pagas se apro-
vadas em assembléia 
respectiva e depois do 
acordo devidamente as-

sinado, até 10/12/2010.
A empresa se com-

promete, ainda, a discu-
tir os seguintes temas: 

Licença maternidade •	
de 180 dias; 
Calendário de feriados •	
em lojas; 
Saúde; •	
Convênios;  •	
Condições de benefí-•	
cios em lojas. 
As reuniões deverão 

acontecer até março de 
2011, em Comissão de 
Trabalho formada por 
quatro representantes 
sindicais, a serem defini-
dos pelas entidades e os 
representantes da Vivo.

As assembleias ocorrerão nos dias 09 e 10 de dezembro,  
nas lojas e no dia 10/12 às 11:00 horas, no auditório  

da sede da Vivo, em Vitória

Atenção!
O Sinttel-ES visitará 

todas as lojas da 
empresa, inclusive 

no interior, para 
colher o voto secreto 

da categoria. A 
apuração será feita 
na assembleia de 
sexta-feira 10, na 
sede. Então, vote 

consciente!


