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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  Unieuro, UPIS,  Uniplan,  Colégio e 
Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK);- Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e outras. Confira no sítio do Sinttel-DF 
a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e seus dependentes 

SAUS Quadra 6, Bloco K, Sobreloja  -  Brasília-DF  -  CEP: 70.070-000  -  Fone: (61) 3321 6674  -  Fax: (61) 33243190 
 

 
 

Siga o Sinttel-DF
nas redes sociais  

 

Nº 295 – Brasília, 11 de NOVEMBRO de 2013 –  www.sinttel.org.br  
 

SEM VERGONHA! 
Desfaçatez da TELEFÔNICA não tem limites. Em mais uma reunião inócua 

empresa deixa claro que não quer acordo em 2013, a medida que se recusa a 

negociar concretamente nossas reivindicações. 
 

 

 

 

          FALTAM PALAVRAS E SOBRA INDIGNAÇÃO. 

O SINTTEL-DF vem denunciar a estratégia suja e 

despudorada da TELEFÔNICA, que, nitidamente, vai 

cozinhando as negociações, empurrando com a barriga o 

fechamento do Acordo Coletivo de 2013 para 2014. Com 

isso, a empresa evita ter de colocar a mão no bolso este ano 

para gastar com seus empregados, aumentando o caixa a ser 

rateado entre os exploradores espanhóis, mais conhecidos 

como “ACIONISTAS”. 
 

          Em mais uma reunião (07.11) contraproducente (uma 

rotina na Telefônica), nem a presença do advogado do escritório 

de advocacia Alencar & Rossi, contratado a PESO DE 

OURO pela TELEFÔNICA foi suficiente para destravar o  

processo de negociação. MUITO PELO CONTRÁRIO! 
 

Formado em Direito, e pós-graduado em Artes Cênicas, este profissional das “mesas de 

negociação” abusou das desculpas esfarrapadas para justificar a formalização, e tão somente 

formalização, de mais uma proposta pífia, com a cara de quem gosta de explorar mão de obra 

barata: 

  “... nosso setor não pode ser comparado aos demais setores da economia que 

concederam reajustes com ganho real (média de 8% em 2013)...”. 

 “... nosso setor é altamente regulado e controlado pelo Estado...”. 

 “... possuímos o melhor ACT do mercado de Telecom...”. 

 “... apesar da recente distribuição de dividendos aos acionistas (R$ 746 milhões em outubro/13), 

nosso resultado passou longe das metas traçadas para 2013...” e “... blá... blá... blá...”. 
 

Dito isso, ele simplesmente apresentou sua proposta de reajuste pelo INPC (6,07%) a partir 

de setembro/13, mais 0,3 de ganho real a partir de janeiro/14, somente para salários até R$ 7 

mil. Para os demais benefícios correção pelo INPC, e nada mais... Ou melhor, com mais 

alguns penduricalhos quase imperceptíveis para os trabalhadores, como se fossem grandes 

benesses concedidas pela empresa.  

...E  
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Porém, enquanto a empresa tentava nos fazer de palhaços na reunião, seus resultados do 3º 

trimestre eram divulgados ao mercado, desmascarando as falácias e comprovando a realidade 

cada vez mais promissora da empresa:  
(Fonte: http://www.telefonica.com.br/institucional/acionistas-e-investidores/ ) 
 

 Recorde brasileiro de adições líquidas, trimestral, no pós-pago; 

 Crescimento de 6,6% do ARPU móvel; 

 Aceleração no crescimento da Receita de Serviço Móvel; 

 Declaração de Juros sobre Capital Próprio no valor acumulado de R$ 978 milhões 

até outubro/13; 

 Pagamento de Dividendos intermediários no montante de R$ 746 milhões aos 

“acionistas” em outubro/13. 
 

       Diante de mais essa 

incoerência, os sindicatos da 

FITTEL (DF, MG, RS, PB, PI, MA, PA, 

SE) não só REJEITARAM, mas 

REPUDIARAM essa verdadeira 

falta de respeito da TELEFÔNICA 

para com seus empregados. 

Ratificamos nossa posição de que 

o entendimento a bom termo 

passará, impreterivelmente, pelo 

reajuste salarial linear de no 

mínimo 9% (INPC + GANHO 

REAL) na data-base, pela 

ISONOMIA na concessão dos 

benefícios, pela implantação do 

ANUÊNIO, por RESPOSTAS 

PROPOSITIVAS aos demais 

itens da nossa Pauta de 

Reivindicações. Sem isso nada 

feito! 

        Para os TRABALHADORES 

fica o recado de que precisaremos 

estar unidos e dispostos a LUTAR 

em todas as instâncias, e com 

todas as armas possíveis, por um 

ACT justo e digno. 
 

 

        Para a TELEFÔNICA fica a pergunta: ONDE ESTA A DIRETORIA DE RECURSOS 

HUMANOS? POR QUE ELA INSISTE EM TERCEIRIZAR A NEGOCIAÇÃO DO ACT, 

EXIMINDO-SE DA SUA RESPONSABILIDADE, PREFERINDO SE ESCONDER EM 

SUAS SALAS CLIMATIZADAS, À SENTAR-SE NA MESA PARA NEGOCIAR 

CONCRETAMENTE O ACT DOS SEUS EMPREGADOS?   
 

FIQUE ATENTO AOS PRÓXIMOS INFORMATIVOS E CONVOCAÇÕES DO SINTTEL-DF. 
 

 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores da VIVO/Telefônica. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 
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