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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP,  UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, 
UNEB, FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade 
ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, 
Colégio Integrado Polivalente, CEBAN, FASEP e outros. Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA, CENTRO 
AUTOMOTIVO ARO QUINZE. Confira no site do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 
trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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Telebrás impõe perda salarial
A quem interessa a desvalorização do trabalhador da Telebrás? 
 
A Telebrás enviou ao Sinttel-DF uma contraproposta para a celebração do Acordo Coletivo 

2012/2013 que consiste no seguinte: 
 Reajuste de 5,45% (IPCA do período) nos salários, benefícios e reembolsos. 
 Implantação da Jornada de Trabalho Flexível; 
 Rodízio de 60 vagas na garagem a partir de 1 de julho de 2013. Forma de distribuição das  e do 

rodízio pactuada com o Sinttel-DF 
 Meio tíquete alimentação para trabalho extra, superior a duas horas, nos finais de semana 
 Manutenção das demais cláusulas do Acordo anterior. 

 

Como os companheiros podem ver, a empresa insiste em reajustar o salário pelo IPCA, um índice 
menor que o INPC, que é o parâmetro normalmente usado para reajustar salários (veja quadro abaixo). 
Todos os acordos do Sinttel-DF com outras empresas tem o INPC como referência, assim como a 
maioria das acordos coletivos de todas as outras categorias profissionais do Brasil.  

Não conseguimos entender porque o Governo, o MinCom, o DEST e a própria Telebrás querem nos 
punir. Outras empresas estatais, como o Banco do Brasil (INPC + 2,02%), Caixa (INPC + 2,02%), 
Petrobrás (INPC + 3,2%) e Eletrobrás (INPC + 1,1%)  tiveram ganhos reais de salário. Para o Sinttel-DF, 
a apresentação do IPCA como índice de reajuste dos salários dos trabalhadores avilta ainda mais a já 
combalida remuneração dos trabalhadores da Telebras. Para quem já sofre, há mais de 2 anos, com uma 
discussão arrastada de Plano de Cargos e Remuneração(PCR), a  Telebras conseguiu piorar uma 
situação que já era muito ruim.    

Convidamos os companheiros a fazer conosco uma reflexão: porque continuamos a ser o patinho 
feio das estatais? O arrocho salarial é a melhor forma de cumprir o PNBL? A quem interessa a 
desvalorização do trabalhador da Telebras?  Antes de decidirmos sobre essa proposta temos que tentar 
responder essas perguntas.  

Fiquem atentos aos boletins do seu sindicato. O Sinttel-DF espera que a Telebras reflita sobre tudo 
isso e apresente uma proposta que traga dignidade salarial e funcional a seus empregados.  

Indice/Mês Outubro/2012 (12 meses) Novembro/2012 (12 meses) 

INPC 5,98% 5,95% 

IPCA 5,45% 5,53% 
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