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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem convênios com escolas, faculdades e universidades: Colégio Objetivo,  UNIP,  UPIS, Colégio Santa 
Terezinha, ALUB, Unicesp, Faculdade Anhanguera, Colégio e Faculdade Projeção, Facitec, Fisk (Asa Norte), Colégio e 
Faculdade JK, IESB, Colégio Integrado Polivalente, UNEB, CESB, UNESBA, FACGAMA, FASEP e outras, Laboratório 
Sabin, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 
trabalhadores em call centeres, tele atendimento, telecomunicações sindicalizados e seus dependentes. 
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Assembléia	  Geral	  
Convocamos	  as	  companheiras	  e	  os	  companheiros	  da	  EMBRATEL	  
para	  Assembleia	  Geral	  nesta	  quarta-‐feira,	  5	  de	  dezembro,	  a	  partir	  
das	   8h00,	   em	   frente	   à	   sede	   da	   empresa,	   no	   Setor	   Comercial	   Sul,	  
para	  apreciar	  a	  seguinte	  ordem	  do	  dia:	  	  

1. Análise	   e	   deliberação	   sobre	   a	   proposta	   de	   Acordo	  
Coletivo	   de	   Trabalho	   2012/2013	   apresentada	   pela	  
empresa.	  

A	   empresa	   informou	   que	   trata-‐se	   de	   sua	   Proposta	   Final.	   Sendo	  
assim,	  chegou	  a	  vez	  do	  trabalhador	  decidir	  o	  que	  é	  melhor	  para	  si	  
e	   para	   a	   categoria.	   	   Insistimos	   na	   presença	   de	   todos	   os	  
trabalhadores,	  uma	  vez	  que	  vamos	  decidir	  sobre	  as	  condições	  de	  
salário	  e	  trabalho	  para	  os	  próximos	  doze	  meses.	  	  

Veja	  no	  verso	  os	  principais	  pontos	  da	  Proposta	  da	  empresa	  

	  
Campanha	  Salarial	  2012/2013	  	  
dos	  trabalhadores	  da	  Embratel	  

No	  mundo	  do	  trabalho	  nada	  se	  concede,	  tudo	  se	  conquista	  



SINDICATO	  DOS	  TRABALHADORES	  EM	  TELECOMUNICAÇÕES	  DO	  DISTRITO	  FECDERAL	  

	  

Proposta	  ACT	  2012/2013	  –	  Embratel	  
	  

• Reajuste	  de	  6,11	  %	  a	  serem	  pagos	  em	  1/11/2012	  para	  salários	  até	  R$	  
7.700,00;	  Os	  funcionários	  elegíveis	  com	  salários	  superiores	  a	  
R$7.700,00	  terão	  a	  parcela	  fixa	  de	  R$	  470,47	  incorporada	  ao	  salário	  
nominal;	  Não	  são	  elegíveis	  a	  estes	  aumentos	  as	  categorias	  gerenciais	  
GS/GVS	  e	  acima.	  Os	  ocupantes	  de	  cargo	  de	  Consultor	  enquadrados	  na	  
categoria	  CS,	  CSM,	  CST	  e	  CTM	  são	  elegíveis	  ao	  reajuste	  salarial.	  

• AUXÍLIO	  CRECHE	  -‐	  Aumento	  de	  8,57%	  -‐	  R$	  380,00	  mensais.	  
• AUXÍLIO	  EDUCAÇÃO	  ESPECIAL	  -‐	  Aumento	  de	  8,77	  %	  -‐	  R$	  620,00	  mensais.	  
• TÍQUETE-‐REFEIÇÃO	  (TR)	  -‐	  Aumento	  de	  7,64%	  	  R$	  440,00	  ou	  R$	  520,00,	  

conforme	  a	  jornada	  mensal	  de	  trabalho	  .	  TÍQUETE-‐ALIMENTAÇÃO	  (TA)	  -‐	  
Aumento	  de	  6,66%	  	  -‐	  R$	  180,00.	  (	  Obs:	  programa	  de	  Alimentação	  TR	  +	  
TA	  -‐	  R$	  620,00	  ou	  R$	  700,00,	  -‐	  valor	  unitário	  de	  R$	  28,18).	  

• Extensão	  do	  Programa	  de	  Alimentação	  de	  90	  para	  120	  dias	  para	  
trabalhadores	  afastados	  por	  motivo	  de	  saúde	  

• ANTECIPAÇÃO	  DO	  PPR	  2012	  -‐	  100%	  do	  salário	  nominal,	  para	  os	  
trabalhadores	  com	  mais	  de	  90	  dias	  de	  trabalho	  a	  serem	  pagos	  cinco	  
dias	  úteis	  após	  a	  aprovação	  da	  proposta.	  

• PRIMEIRA	  PARCELA	  DO	  13º	  SALÁRIO	  DE	  2013	  -‐	  50%	  do	  salário	  nominal	  a	  
serem	  pagos	  no	  dia	  09	  de	  janeiro/2013.	  

• TELOS	  –	  continuidade	  as	  contribuições	  mensais	  dos	  trabalhadores	  
afastados	  por	  acidente	  de	  trabalho.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


