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FENATTEL e SINDICATOS 
RECUSAM PELA 4ª VEZ PROPOSTA 

DE PRECARIZAÇÃO DA VIVO

Você está recebendo o Boletim Digital  da FENATTEL para Trabalhadores e Trabahadoras do Grupo 
VIVO defendendo o ponto de vista do movimento sindical dos trabalhadores em Telecom.

Hoje, dia 9 aconteceu durante todo 
o dia mais uma rodada de negociação 
entre a Comissão Nacional de 
Negociação com a VIVO e a empresa.

É inadimissível que uma empresa do 
porte e com o desempenho da VIVO 
continue se recusando a oferecer aos 
empregados qualquer compensaçao 
financeira, no Acordo, nem reajuste 
, quer pagar em fevereiro de 2021 
, quando nossa data base é 1 de 
setembro.

A VIVO chora sobre uma redução 
de receita, ainda que tenha obtido 
lucro superior a R$ 1,16 Bi em um 
trimeste e o Resultado Financeiro 
gerou despesa de R$ 75 milhões, 

VIVO

número inferior no comparativo 
anual, já que em 2019 o registro de 
R$ 241 milhões. Ora, caiu a receita, 
mas os custos foram reduzidos em 
70%. Já o Fluxo de Caixa cresceu 
24,9%.

A empresa ainda quer retirar 
do pessoal de campo a locação 
de veículos, o que complementa 
a renda do pessoal da rede.

Com preços do gás, dos alimentos 
subindo, NÃO DÁ PARA 
ESPERAR  ATÉ O ANO DE 
2021 PARA O TRABALHADOR 
RECOMPOR SEU PODER DE 
COMPRA!!!
A VIVO não quer discutir a parcela 

variável,   e não aceitaremos imposição da 
empresa  nesse sentido, nem para a rede  
e nem para o pessoal das lojas.
O modelo arcaico de remuneração 

variável herdado da GVT tem de ser 
alterado.
Queremos garantia dos postos de 

trabalho. 
A piora do plano de Saúde também 

não passará.  
A PPR contra-proposta pela 

VIVO, depois de muita luta da nossa 
Comissão ainda é bem inferior a que 
coquistamos em outra operadora.
ZERO  nas cláusulas econômicas 

NUNCA será aceito pelos 
empregados! Abono só em fevereiro 
NUNCA! A empresa pediu para 
voltar à mesa dia 21 de setembro.


