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Fortaleza, 17 de novembro de 2016 

 

 

VIVO 

DEPOIS DE TANTAS NEGATIVAS, EMPRESA APRESENTA 
PROPOSTA FINAL DO ACT 

 

Finalmente a Vivo decide apresentar sua 
proposta final do Acordo Coletivo Trabalhista 2016 - 
ACT, no último dia 04 de novembro, depois de vários 
encontros de negociação.  

O fato é que todas as possibilidades de 
negociações foram esgotadas diante dos entraves 
que vinham sendo apresentados pela empresa. Para 
se ter uma ideias, a operadora iniciou as negociações 
com reajuste ZERO para 2016 e previsão da jornada 
espanhola que aumenta a jornada de trabalho de 40 
para 44 hora/semanais. 

Diante disso, a Comissão de Negociação 
FENATTEL/ SINTTEL conseguiu reverter a situação, 
uma vez que o reajuste do ano passado já foi abaixo 
da inflação, o que gerou um acumulo de perdas para 
os trabalhadores, e depois de várias reuniões houve 
uma evolução na referida proposta, ficando em: 
Reajuste salarial com reposição do INPC de 

9,72% (ano) e manter a carga horária de trabalho do campo em 40 horas/ semanais.  
Vale lembrar que, a demora em trazer a proposta para os trabalhadores se fez necessária, pois 

o SINTTEL-CE resolveu se resguardar para que não acontecesse o mesmo erro que aconteceu ano 
passado, onde após a aprovação do acordo, a empresa utilizando de má fé e má vontade, alterou 
parte da proposta sem, sequer, ir para a negociação. 

Enquanto isso, assédio moral, pressão para bater as metas, aumento de demissões com justa 
causa sem motivos continuam como uma ditadura imposta pela operadora aos seus trabalhadores. 
É preciso dar um basta em tanto desrespeito. O momento é de mobilização e o SINTTEL-CE estará 
junto com os trabalhadores para exigir mudanças significativas. Veja PROPOSTA FINAL ACT 2016 
VIVO na página 02. 

 

VISITE NOSSO SITE www.sinttelce.org.br 
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PROPOSTA FINAL ACT 2016 VIVO 
 

CLÁUSULA ADMINISTRATIVO LOJAS CAMPO ATENDIMENTO 

Reajuste 
Salarial 

8% para todos ativos 
em 31/08/16 e salários 
até R$ 7.000. Salários 
acima irão incorporar 
parcela fixa de R$ 560. 
Aplicação em Jan/ 17. 

9,62% para todos 
ativos em 31/08/16, 
exceto GG Loja. 
Aplicação em Jan/ 
17. 

9,62% para todos 
ativos em 31/08/16. 
Aplicação em Jan/ 
17. 

9,62% para todos 
ativos em 31/08/16. 
Aplicação em Jan/ 
17. 

Abono 
Indenizatório 

Pagamento em dez/16 
50% do salário nominal 
limitado a R$ 2.800. 

Pagamento em 
dez/16 50% do 
salário nominal sem 
limite. 

Pagamento em 
dez/16 50% do 
salário nominal 
sem limite. 

Pagamento em 
dez/16 50% do 
salário nominal sem 
limite. 

Pisos 
Salariais 

Correção de 8% a partir 
de Jan/17. Valor R$ 
1.248,70 

Correção de 9,62% a 
partir de Jan/17. 
Valor R$ 1.229,25 
(220h) e R$ 977,47 
(180h). 

Correção de 9,62% 
a partir de Jan/17. 
Valor R$ 1.042,30 
(200h). 

Correção de 9,62% a 
partir de Jan/17. 
Valor R$ 950,35 
(180h). 

VR/ VA Correção em 9,62% a 
partir de abr/17. Valor 
R$ 983,21 

Correção em 9,62% 
a partir de abr/17. 
Valor R$ 681,26. 

Correção em 
9,62% a partir de 
abr/17. Valor R$ 
550,77 (5 dias) e 
R$ 652,73 (6 dias). 

Correção em 9,62% 
a partir de abr/17. 
Valor R$ 582,56 

Abono Único 
VR/VA 

Pagamento em data a 
ser definida. Valor R$ 
600. 

Pagamento em 
01/12/16, valor R$ 
400, desde que seja 
aprovado até 21/11. 

Pagamento em 
01/12/16, valor R$ 
350, desde que 
seja aprovado até 
21/11. 

Pagamento em 
01/12/16, valor R$ 
400 (6 dias) e R$ 
350 (5 dias), desde 
que seja aprovado 
até 21/11. 

Auxílio 
Refeição 
Extraordinário 

Correção em 9,62% a 
partir de Set/16. Valor 
R$ 14,58. 

Correção em 9,62% 
a partir de Set/16. 
Valor R$ 10,76. 

Correção em 
9,62% a partir de 
Set/16. Valor R$ 
17,53 (seg a sex) e 
R$ 25,49 (Sab, 
dom e feriado).  

Correção em 9,62% 
a partir de Set/16. 
Valor R$ 11,19. 

Auxílio 
Creche/ Baba 

Correção em 9,62% a 
partir de Set/16. 
Mantém condições. 
Valor R$ 560,16 

Correção em 9,62% 
a partir de Set/16. 
Mantém condições. 
Valor R$ 230,06 

Correção em 
9,62% a partir de 
Set/16. Mantém 
condições. Valor 
R$ 560,16 

Correção em 9,62% 
a partir de Set/16. 
Mantém condições. 
Valor R$ 560,16 

Auxílio 
Creche 
Especial 
 

Correção em 9,62% a 
partir de Set/16. 
Mantém condições. 
Valor R$ 1.100,63 

Correção em 9,62% 
a partir de Set/16. 
Mantém condições. 
Valor R$ 726,91 

Correção em 
9,62% a partir de 
Set/16. Mantém 
condições. Valor 
R$ 726,91 

Correção em 9,62% 
a partir de Set/16. 
Mantém condições. 
Valor R$ 726,91 

Abono de 
Ausência – 
Violência 
Doméstica 

Abono de 5 dias, desde 
que comprove. 

Abono de 5 dias, 
desde que 
comprove. 

Abono de 5 dias, 
desde que 
comprove. 

Abono de 5 dias, 
desde que 
comprove. 

Reembolso 
por Dirigir 

Correção em 9,62% a 
partir de Jan/16, 
passando para R$ 1,05 
por Km rodado. 

Correção em 9,62% 
a partir de Jan/16, 
passando para R$ 
1,05 por Km rodado. 

 
 
------------------------ 

Correção em 9,62% 
a partir de Jan/16, 
passando para R$ 
1,05 por Km rodado. 

Auxílio 
Condutor 

Correção em 9,62% a 
partir de Set/16. 
Mantém condições. 
Valor R$ 268,95 

 
 
------------------------ 

 
 
------------------------ 

 
 
------------------------ 

PPR 2016 Salário normal de 
Jan/17, para calcular o 
PPR 2016. 

Salário normal de 
Jan/17, para calcular 
o PPR 2016. 

Salário normal de 
Jan/17, para 
calcular o PPR 
2016. 

Salário normal de 
Jan/17, para calcular 
o PPR 2016. 

 


