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Assembleia da Vivo nesta sexta-feira, 17/08 Assembleia da Vivo nesta sexta-feira, 17/08

O Sinttel convoca os 
trabalhadores da Vivo 

para votação da proposta 
apresentada pela empresa
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Na 4ª rodada de negociação, 
nesta terça-feira (14/08), a Vivo 
formalizou a proposta que ela havia 
apresentado à comissão de nego-
ciação nos dias 7 e 8 de agosto.

A proposta de reajuste salarial 
e dos benefícios foi de 5,50%, mais 
um abono de 25% do salário nomi-
nal de setembro. 

A Vivo ofereceu esse abono como 
uma forma de compensar o espaço 
entre a data base (setembro) e o mês 
do efetivo de reajuste (janeiro/2013).

O pagamento desse abono de-
pende da data em que a proposta 
for aprovada. Se a aprovação ocor-

rer até o dia 17/08, o abono será 
pago no dia 03/09.

O índice de reajuste concedi-
do pela Vivo valerá para todos os 
trabalhadores administrativos e das 
lojas, sem distinção por faixa sala-
rial, e será aplicado aos salários em 
janeiro de 2013.

Pela proposta, os trabalhadores 
das lojas terão três reajustes no 
tíquete alimentação. O primeiro em 
set/2012, passando para R$ 359,47; o 
segundo em jan/2013, passando para 
R$ 380,00; o terceiro em julho/2013, 
quando o tíquete chegará a R$ 422,78.

Veja proposta no verso.
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Confira a proposta da VivoConfira a proposta da Vivo
Reajuste Salarial - 5,50%, sem 

faixa salarial, com aplicação no mês 
de Janeiro/2013 para todos os em-
pregados (exceto executivos) ativos 
em 31/12/2012.

Abono salarial - 25% do salário 
nominal de setembro/2012, a ser 
pago mediante aprovação da pro-
posta em assembleia e assinatura 
das minutas no seguinte calendário:

Aprovação e envio das minutas 
até 17/08 - Pagamento em 03/09

Aprovação e envio das minutas 
até 24/08 - Pagamento em 14/09

Aprovação e envio das minutas 
depois de 24/08 - Pagamento em 
01/10

Auxílio Alimentação - Admi-
nistrativo passa para R$ 722,25 a 
partir de Setembro/12.  Lojas - Três 
reajustes. Em setembro passa para 
R$ 359,47; em  jan/2013 passa para 
R$ 380,00; e em jul/2013 passa para 
R$ 422,78 

* O crédito dos tíquetes, referente 
ao reajuste aplicado em setembro, 
será realizado juntamente com o 
crédito do mês subseqüente. 

Auxílio creche / babá - Apli-
cação em Janeiro/13 (com efeito 
retroativo a setembro). Administra-
tivos receberão R$ 448,27 e lojas 
R$ 166,66. A diferença da aplicação 
do beneficio de setembro a dezem-
bro/12 será paga na folha de paga-
mento de janeiro/2013.
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Alinhamento de práticas para 
equipe administrativa e lojas

 Auxílio alimentação: Conces-
são do auxílio alimentação em casos 
de afastamento dos empregados 
de lojas até 90 dias de afastamento 
por doença/acidente e pelo período 
integral da Licença Maternidade.

 Complementação de salários: 
Complementação do auxílio doença/
acidente para os empregados da 
loja, em 100% do salário nos primei-
ros 60 dias e de 80% do salário até 
120 dias.

Demais benefícios (auxilio 
creche especial, auxilio funeral, que-
bra de caixa) - INPC acumulado de 
Nov/11 a Ago/12, a ser pago a partir 
de Janeiro/13, retroativo a setem-
bro/12. Manutenção do valor do km 
rodado em R$ 0,85.

PPR/2013 - Manutenção do 
modelo, adiantamento e condições 
de elegibilidade para o ano de 2013, 
com compromisso de negocia-
ção dos indicadores e metas até 
jun/2013. Alteração da cláusula de 
antecipação, garantindo o pagamen-
to da antecipação para afastados por 
licença maternidade.

Vigência do ACT - Manutenção 
das demais cláusulas/redação do 
ACT 2011/2012 pelo período de 2 
anos, com compromisso de discus-
são das condições econômicas no 
prazo de 1 ano.
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