TELEFÔNICA VIVO
02 DE JULHO DE 2021

ATENÇÃO TRABALHADORES (AS) DA TELEFÔNICA

BRASIL S.A / VIVO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

O SINTTEL-MG CONVOCA ASSEMBLEIA DOS (AS) TRABALHADORES (AS) DA
TELEFÔNICA BRASIL S.A / VIVO A FIM DE DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA
APRESENTADA PELA EMPRESA PARA PPR-2021

Em função da Pandemia da COVID-19 e seguindo às recomendações da Organização
Mundial de Saúde (OMS), o Sindicato convoca assembleia à distância (virtual) para o dia
07 de Julho de 2021 para a apreciação e deliberação da proposta apresentada pela
empresa para o Acordo de PPR para período de 2021.
A votação da proposta será por e-mail, sendo que a apresentação da proposta, abertura
e fechamento da assembleia ocorrerá através da plataforma de reuniões on-line Zoom,
por convite enviado aos trabalhadores, no seguinte endereço:
https://us02web.zoom.us/j/84318386727?pwd=eFd4TEhjQXcxNURnNVp5MFBLYjAydz09

A assembleia terá inicio às 10h00min e
terminará às 11h00min do dia 07/07/2021.
Após a apresentação das propostas a
votação se dará dentro do mesmo horário
através da manifestação do voto com o
nome completo, número de registro
funcional e Identidade para o e-mail:
vivo2021@sinttelmg.org.br.

A PLR-2021 seguirá as seguintes regras:
1 salário para os trabalhadores lotados no setor administrativo e nas lojas;
1 salário para os trabalhadores lotados no atendimento e campo sem remuneração variável;
0,5 salário para os trabalhadores lotados no atendimento e campo com remuneração variável;
A PLR não se aplica a trabalhadores afastados, aprendizes e executivos;
Manutenção das demais condições previstas no Programa de Participação nos Resultados 2020 e
2021.
Observação 1: a última parcela será paga de acordo com a atingimento de metas, até março/2022.
Observação 2: A empresa informou que somente fará o adiantamento da PPR-2021 no dia 23/07/2021
após apreciação da proposta em Assembleia.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA VIRTUAL NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19 E CONSEQUENTE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. O SINTTEL-MG, entidade constituída
para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, na base
territorial compreendida pelo Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e
levando em consideração o estado de calamidade publica instalado devido a pandemia do Covid-19,
assim como as recomendações da OMS - Organização Mundial da Saúde, convoca, todos os
trabalhadores, empregados da empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A / VIVO, para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, através de videoconferência pelo link amplamente divulgado:
https://us02web.zoom.us/j/84318386727?pwd=eFd4TEhjQXcxNURnNVp5MFBLYjAydz09 e com
votação por e-mail identificado e individual informando se é “A favor” ou “Contra” ás propostas
apresentadas pelo e-mail: vivo2021@sinttelmg.org.br, que ocorrerá no dia 07 de julho de 2021,e,
terá seu inicio às 10h00min em primeira convocação, e na falta de quórum mínimo necessário,
conforme estatuto da entidade, 30(trinta) minutos depois, com qualquer número de participantes, tendo
seu término às 11h00min nesta mesma data. A assembleia apreciará e deliberará sobre a seguinte
ordem do dia: 1)Discussão e deliberação sobre a Proposta apresentada pela empresa para Acordo de
PPR 2021, 2)Autorização para a Diretoria do SINTTEL-MG retomar e retornar as negociações coletivas,
ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer ações que sejam necessárias à defesa dos interesses da categoria
profissional, caso rejeitada a proposta; 3)Deliberação e aprovação sobre instalação em caráter
permanente da Assembleia Geral Extraordinária; 4) Aprovação da realização da assembleia virtual,
suprindo a omissão estatutária quanto ás condições de convocação e realização de assembleia em
estado de calamidade publica, em atendimento ás recomendações da OMS - Organização Mundial da
Saúde e decretos do governo do estado de Minas Gerais; 5) Outras deliberações pertinentes. Belo
Horizonte, 02 de julho de 2021. Roney Ilídio - DIRETOR DE COORDENAÇÃO GERAL SINTTEL-MG.

Para conferir a proposta na íntegra, o trabalhador deverá entrar no site do
SINTTEL-MG,
através
do
link:
https://sinttelmg.org.br/atencaotrabalhadores-as-da-telefonica-brasil-s-a-vivo-no-estado-de-minasgerais/, ou então acessar o aplicativo do Sindicato, acessando o menu
"notícias" e na sequência o sub-menu "Belo Horizonte", lá estarão as
últimas notícias, entre elas a notícia sobre a PPR-2021, contendo o link para
a proposta.

