
 
Fortaleza, 01 de dezembro de 2017 

 

 
(Pág:  1 ) 

SOMENTE APÓS FORTE MOBILIZAÇÃO, VIVO AVANÇA E 
SINTTEL-CE LEVA PROPOSTA PARA ASSEMBLEIA 

  
Foram necessárias sete reuniões e uma ameaça de 

paralisação, para que a Vivo pudesse entender que os 
trabalhadores não estavam de brincadeira em relação às 
propostas apresentadas pela empresa na Negociação do Acordo 
Coletivo Trabalhista - ACT 2017. 

Mesmo irredutível, as constantes negativas nos 
encontros, mobilizações e assembleias fizeram a operadora 
ceder e avançar em alguns pontos importantes tais como: a 
manutenção da cesta básica para os trabalhadores de rede e 
técnicos de ADSL ainda como o reajuste de 1.73%, a locação de 
veículo que pulou de ZERO para 2% a partir jan/2018 entre 
outros. Onde, em 120 dias, um novo encontro ficou agendado 
para decidir um modelo de transição. 

Diante dessa nova proposta, o SINTTEL-CE leva ao 
conhecimento dos trabalhadores para que seja analisada e entre 
em votação. Também é bom deixar claro, que mesmo a Vivo obtendo números expressivos em seus 
lucros e sendo a maior operadora do país, em faturamento, as negociações não foram fáceis. A 
empresa tentando aproveitar do momento político para tentar impor perdas. Veja detalhamento da 
proposta no verso. 

 
Vale lembrar que, a decisão final de rejeitar ou aceitar a proposta 

será dos trabalhadores, em assembleia. Por isso é fundamental que todos 
participem para manifestar a sua opinião.  

 

Por isso compareça a  
ASSEMBLEIA que ocorre nesta  
TERÇA-FEIRA, dia 05/12/2017,  
nos locais abaixo. 

 
MERCADO JOAQUIM TÁVORA–Av. Pontes Vieira  08h; 
SINTTEL- Rua Agapito dos Santos, 660 – Centro –  17h 
 

Faça valer seu voto: COMPAREÇA! 
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E D I T A L D E C O N V O C A Ç ÃO O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORAS DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SINTTEL-CE, entidade 
constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações no 
estado do Ceará, convoca, de acordo com o artigo 57-e, do Estatuto, todos os (as) trabalhadores (as) das 
EMPRESSAS OPERADORAS DO GRUPO VIVO S/A: TELEFONICA BRASIL S/A,TELEFÔNICA DATA S.A., SP TELECOM 

S/A, POP INTERNET LTDA e INNOWEB LTDA, no estado do Ceará,  a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, no dia 05/12/2017, a realizar-se nos locais e horários abaixo indicados , em primeira 
convocação no primeiro horário informado, e na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, 30 
(trinta) minutos após, em segunda convocação, com qualquer número, a fim de deliberarem a seguinte ordem 
do dia: 1-Apreciação e Deliberação da PROPOSTA PARA ACORDO COLETIVO DE TRABALHO/2017; 2 –Outros 
assuntos correlatos.  
Data Local Endereço Horário 

05/12/2017 Mercado Joaquim Távora Av. Pontes Vieira, s/n-S. J. Tauape 07h30m 

05/12/2017 SINTTEL-CE Rua Agapito dos Santos, 660-Centro 17h00m 

Fortaleza-CE, 01 de dezembro de 2017 
João Cezar Barbosa de Assis 

Diretor Presidente SINTTEL-CE 
 
 
 
 
CONTATOS:  
Site: sinttelce.org.br 
Whatsapp: (85) 987392978 
Celular: (85) 987392973 
Email:sinttelresponde@sinttelce.org.br 
Facebook: /sinttel.ceara 
#VocênoSinttelCe 
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