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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 
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Campanha Salarial 2013. 
82 dias de descaso e imposição. 

 

Informamos aos trabalhadores da Telefônica que diante 

do descaso da empresa, que se mantem inerte quanto às 

nossas reivindicações, o Sinttel-DF ingressará com pedido 

de mediação na Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego do DF (SRTE-DF), na tentativa de reabrir as 

negociações a partir da nossa Pauta. Como o processo de 

negociação nacional parece ter falhado, pela falta de 

vontade da empresa em construir uma proposta de ACT 

viável, resta-nos lutar em outras instâncias. Diante disso, 

alertamos aos trabalhadores para não se deixarem levar 

pela estratégia inescrupulosa da Telefônica, de apostar no 

tempo para que sejam apreciadas suas migalhas.    

 

Sinttel-DF vai à Justiça para 

recuperar expurgos do FGTS. 
 

O Sinttel-DF informa aos companheiros da Telefônica 

que vai ingressar com Ação na Justiça contra a CEF em 
nome de todos os trabalhadores em telecomunicações 
do Distrito Federal, a fim de recuperar as perdas do 

FGTS acumuladas, desde 1999. Estamos preparando 

informativo específico sobre o tema com informações 
sobre o tipo de ação, os procedimentos e 
esclarecimentos devidos sobre esse tema tão 

importante para os trabalhadores. Fiquem atentos ao 

próximo boletim!  
  

 

 

2 horas a menos nas sextas-feiras:  

Benesse ou Armadilha? 
 

O Sinttel-DF vem alertar aos trabalhadores da Telefônica a respeito do procedimento 

adotado pela empresa a partir de setembro/13, sem a discussão devida ou anuência do 

sindicato, quanto a pseudo-liberalidade de 2 horas de trabalho nas sextas-feiras. O que parece 

ser um benefício, na verdade é um artifício que tem como único objetivo “zerar” o banco de 

horas daqueles que possuem horas extras a receber. E não para por aí!  

Para aqueles que não têm horas extras à compensar, essas 2 horas serão computadas de forma negativa no banco de 

horas, tornando o empregado “devedor” da empresa. Ou seja, vai chegar o momento que ele terá , obrigatoriamente, 

que fazer horas extras para quitar seu saldo, ou na pior das hipóteses, tirar dinheiro do bolso (desconto em folha ou em 

rescisão) para engordar os cofres já abarrotados da Telefônica. Diante disso, alertamos aos trabalhadores para que 

não assinem nada que permita essa atrocidade. Para aqueles que se sentirem prejudicados, de alguma forma, por mais 

ação impositiva do RH da Telefônica, nosso jurídico estará à disposição para maiores esclarecimentos.  

http://www.sinttel.org.br/

