
O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da TELEFONICA/VIVO para Assembleia Geral que será realizada no dia
08/08/2022, das 12h às 14h, de forma virtual, com acesso pelo link https://us02web.zoom.us/j/81634868593?
pwd=dlphOHdXK2pLUHd2eE5DTHlDdHczdz09. Na ocasião, os trabalhadores irão apreciar e deliberar acerca da
proposta da empresa para o ACT 2022/2024 e do PPR 2022/2023.

Veja a proposta da TELEFONICA/VIVO:

TELEFONICA/VIVO
 02 DE AGOSTO DE 2022

ASSEMBLEIA GERAL VIVO - ACT 2022/2024 E PPR 2022/2023

Reajuste Salarial/Piso: 100% do INPC acumulado no
período de set/21 a ago/2022) - 1º Reajuste: 3% em
setembro/2022 •2º Reajuste: em julho/2023 a diferença
do INPC acumulado (set/21 a ago/22) 
Abono Indenizatório de 85% do salário nominal, com o
mínimo de R$ 2.200,00, pago em 01/09/2022 (folha de
agosto/2022); 
Cesta Básica - reajuste de 9% a partir de
setembro/2022; 
VR/VA: Correção dos valores atuais em 9% a partir de
setembro/2022 (data-base). 
Auxílios: Creche\Babá e Especial - Correção dos
valores atuais em 9% a partir de setembro/2022;
Manutenção do valor (R$ 1.331,49) do segmento
administrativo e correção do valor (R$ 879,39) dos
demais segmentos (Campo, Loja e Atendimento) em
13,8% a partir de setembro/2022, passando para R$
1.000; e correção em janeiro/2023 de 33,14%,
passando para R$ 1.331,49 - (total do reajuste 51,14%).

Locação de Veículo: Manter o modelo e corrigir o valor
em 9% a partir de setembro/2022, passando de R$
1.224,00 para R$ 1.334,16. Crédito no 5º (quinto) dia útil
do mês subsequente. Garantia do reajuste em 2023 da
correção salarial aplicada; 
Homologação - a realização das homologações de
forma virtual. Acordo de Teletrabalho – A proposta é
renovar as atuais condições e corrigir o valor de R$
90,00 para R$ 98,00 a partir de janeiro/2023. 
Quebra de Caixa, Auxílios: Funeral e Condutor e
Reembolso por dirigir, correção de 9% a partir de
setembro/2022. 
PPR – O adiantamento do PPR/22 será pago em
26/08/2022; Garantia da antecipação da primeira parcela
do PPR/2023 em julho/2023; 
Vigência do ACT - De setembro/2022 a agosto/2024,
exceto para cláusulas econômicas que serão discutidas
em setembro/2023. Manutenção das demais condições,
exceto cláusula de manutenção dos postos de trabalho, e
ajustes de algumas cláusulas devido as alterações de
Leis e\ou Portarias.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - O SINTTEL-MG, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal
dos trabalhadores em telecomunicações, na base territorial compreendida pelo Estado de Minas Gerais, convoca, na forma estatutária,
todos os trabalhadores, empregados da empresa Telefônica / VIVO S/A MG, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, de
modo virtual em razão do estado de calamidade pública que foi declarado no país a partir de 22/03/2020, pelo link
https://us02web.zoom.us/j/81634868593?pwd=dlphOHdXK2pLUHd2eE5DTHlDdHczdz09 , a realizar-se no dia 08 de agosto de
2022, no horário de 12:00 as 14 horas ,todas em primeira convocação e na falta de quórum mínimo necessário, conforme Estatuto da
entidade, trinta minutos depois, com qualquer número de presentes, sobre a seguinte ordem do dia: 1)Discussão e deliberação sobre a
proposta apresentada pela empresa, visando a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2024 e da PPR 2022/2023; 2)
Autorização para a diretoria do SINTTEL-MG/FITRATELP, retomar 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) Outras deliberações pertinentes. Belo Horizonte,  02 de agosto
de 2022. Comissão do SINTTEL-MG.


