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Sinttel convoca os 
trabalhadores na Vivo e 

na GVT para a Campanha 
Salarial 2015/2016

A pauta de reivindicações deverá 
reduzir as diferenças e ampliar a 
igualdade de salários e benefícios

Assembleia na Vivo
Dia 23/07 às 17 horas
Auditório da empresa

Av. Reta da Penha, Vitória

Assembleia na GVT
Dia 23/07 às 8 horas

Dependências da empresa
Mata da Praia, Vitória

O Sinttel-ES convida os/as trabalhadores/as 
para assembleias de discussão da Pauta de Rei-
vindicações da categoria na Vivo e na GVT para o 
Acordo Coletivo 2015/2016. 

As assembleias serão separadas, apesar de a 
Vivo ter comprado a GVT.  O Sinttel-ES acredita 
que nesta negociação ainda não será possível 
fechar um só acordo. Porém, a negociação será 
feita em conjunto. 

A Telefônica Vivo passou agora a ter 105 
milhões de acessos fixos e móveis, sendo a maior 
operadora em número de clientes e, também, em 
receitas e rentabilidade. Com a GVT, a empresa 
somou à sua liderança na telefonia móvel (rede 3G 
em 3,2 mil municípios e 4G em 140 cidades) a boa 
performance da GVT na telefonia fixa, com rede de 
fibra óptica em 156 cidades de 20 estados, mais o 
Distrito Federal.

Este é um bom momento para a empresa va-
lorizar os/as empregados/as.

Do que precisam os 
trabalhadores?

Como a negociação será conjunta, os acordos 
coletivos devem se aproximar e acabar com as 
diferenças salariais e de condições de trabalho, 
igualando benefícios e garantias sociais. 

Por isso, é tão importante a participação de 
todos/as os/as empregados/as nas assembleias das 
duas empresas. 

Cada um é que pode dizer o que precisa ser mo-
dificado. O auxílio-alimentação, por exemplo, não 
pode ter valores diferenciados, como é hoje.

Fique ligado porque a Telefónica/Vivo/GVT vai 
querer nivelar por baixo, ao invés de elevar os sa-
lários e os benefícios de quem ganha menos. Ou 
seja, vai tentar reduzir conquistas. 

A pré-pauta está à disposição para consulta 
no site do Sinttel, na página de NOTÍCIAS.  
Acesse e faça a sua contribuição na assembleia.



O Sinttel-ES tem direito 
de escolher 04 delegados 
ao CECUT e 01 delegado ao 
CONCUT. Na ocasião, também 
serão discutidos temas como 
a importância da participação 
no CONCUT, diante da atual 
conjuntura, os problemas en-
frentados no local de trabalho 
e os desafios enfrentados pelo 
Sindicato para organizar e 
defender os interesses dos/as tra-
balhadores/as.

O 13° CECUT será realizado 
nos dias 28,29 e 30 de agosto, no 
SESC Praia Formosa, Santa Cruz, 
em Aracruz. Durante o Congresso 
será realizada a eleição para a 
nova diretoria da CUT ES, além 
de definir o plano de lutas para o 
próximo período, a conjuntura e 

a reforma política.
O 12º CONCUT será rea-

lizado de 13 a 16 de outubro de 
2015, no Centro de Convenções 
Anhembi, em São Paulo e tem 
os seguintes objetivos: mo-
bilizar a classe trabalhadora /
sindicalismo CUTista; fortalecer 
a organização sindical e sua 
capacidade de intervenção  na 
defesa dos interesses  ime-
diatos e históricos da classe 
trabalhadora, explicitados na 
plataforma da CUT; e, fortalecer 
as relações da CUT com os 
movimentos sociais e com as  
juventudes visando  a luta por re-
formas  no país (reforma política 
e tributária,  democratização dos 
meios de comunicação, reforma 
agrária).
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Assembleia escolherá delegados/
as para os congressos Estadual e 

Nacional da CUT
O Sinttel-ES realizará, 
no dia 06 de agosto, 

assembleia para 
escolher  seus 

respectivos delegados 
e delegadas para o 12º 
CONCUT (Congresso 
Nacional da CUT) e 
para 13° CECUT-ES 
(Congresso Estadual 
da CUT). A Plenária 

acontecerá às 18h, no 
auditório do SINTTEL, 
localizado à Rua Barão 
de Monjardim, 251, 
Centro de Vitória.  

O que é a CUT?
A Central Única dos Tra-

balhadores (CUT) é uma 
organização sindical brasileira 
de massas, em nível máximo, de 
caráter classista, autônomo e 
democrático, cujo compromisso 
é a defesa dos interesses ime-
diatos e históricos da classe 
trabalhadora.

Baseada em princípios de 
igualdade e solidariedade, seus 
objetivos são organizar, repre-
sentar sindicalmente e dirigir a 
luta dos trabalhadores e traba-
lhadoras da cidade e do campo, 
do setor público e privado, 

ativos e inativos, por melhores 
condições de vida e de trabalho 
e por uma sociedade justa e de-
mocrática.

Presente em todos os ramos 
de atividade econômica do 
país, a CUT se consolida como a 
maior central sindical do Brasil, 
da América Latina e a 5ª maior 
do mundo, com 3. 806 entidades 
filiadas, 7.847.077 trabalhadoras 
e trabalhadores associados e 
23.981.044 trabalhadoras e tra-
balhadores na base.

Desde sua fundação, a CUT 
tem atuação fundamental na 

disputa da hegemonia e nas 
transformações ocorridas no 
cenário político, econômico 
e social ao longo da história 
brasileira, latino-americana e 
mundial. Os avanços obtidos na 
proposta de um Sistema Demo-
crático de Relações de Trabalho 
e a eleição de um operário à 
presidência da República em 
2002, são fortes exemplos 
dessas mudanças e resultados 
diretos das ações da CUT em sua 
luta incansável pela garantia e 
ampliação de direitos da classe 
trabalhadora.


