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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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Uns lutam... 

Outros acomodam! 
 Apostando na passividade de alguns Estados, TELEFÔNICA formaliza nova 

proposta aos sindicatos da FITTEL. Negociação? Pauta de Reivindicações? Pra que? 
 

 

Informamos aos trabalhadores da Telefônica no Distrito Federal que no último dia 03 o 

Sinttel-DF, juntamente com os demais sindicatos da FITTEL (RS, MG, PB, MA, PI, PA, SE), 

recebeu a formalização de uma nova proposta da Telefônica acerca do ACT 2013. Porém, o 

que para os sindicatos de alguns Estados representa uma “proposta decente” e passível de ser 

aprovada em assembleia, para nós do Sinttel-DF, e da FITTEL, significa somente uma 

tentativa espúria de escapar da mediação na SRTE (primeiro passo a ser tomado rumo aos tribunais). 
 

Basicamente o único “avanço” existente nessa “nova proposta” consiste, tão somente, na 

linearidade do reajuste, com a exclusão da faixa salarial (R$ 7 mil), e num acréscimo diminuto 

do ganho real passando de 0,30% para 0,43%, a partir de dezembro/13. Nem o ABONO 

MÍNIMO de 19,5%, oferecido como forma de compensar o reajuste fora da data-base vale a 

pena, pois não abrange Férias, Recolhimento de FGTS, contribuição do VIVOPREV, Horas 

Extras, NADA! Ou seja, uma ESMOLA IMEDIATA para calar a boca e pressionar os 

trabalhadores a aprovarem a proposta.  
 

Resumo da Proposta Telefônica 

formalizada em 07.11 

Resumo da ÚLTIMA Proposta Telefônica 

FORMALIZA EM 03.12.13 

>> Reajuste Salarial: 6,07% (INPC) para todos 

a partir de 1º de setembro, e de 0,30% (Ganho 

real) para salários até R$ 7 mil a partir de 1º de 

janeiro, perfilando um total de 6,37%. 

>> Reajuste Salarial: 6,50% (INPC + Ganho 

Real) para todos a partir de 1º de dezembro 

com pagamento de Abono de 19,5% do salário 

nominal, limitado a R$1.480,00, em 18.12.13.   

>> Reajuste de 6,07% nos demais benefícios a 

partir de 1º de setembro. 

>> Reajuste nos demais benefícios de 6,07% a 

partir de 1º setembro. 

 >> Auxilio Alimentação para: 

R$ 700,00 para os Administrativos a partir de 

JANEIRO/14 e  

R$ 484,99 para Lojas a partir de JUNHO/14 
(?). 
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Quanto à nossa PAUTA, que possui 26 REIVINDICAÇÕES LEGÍTIMAS, das mais 

diversas relevâncias, ela não teve sequer um item atendido. Nenhuma resposta concreta, ou 

propositiva nos foi dada, nem ao menos a perspectiva da construção de uma saída viável, em 

que pudéssemos caminhar em direção à Isonomia na concessão dos benefícios, à 

Transparência e ao Devido Reconhecimento na definição de cargos, salários e promoções e, 

principalmente, ao fim das discriminações e do “apartheid corporativo” que há tantos anos 

vigora nessa empresa.  
 

Cabe ressaltar que nossa luta vai além de meros índices de correção, ou abonos ilusórios, 

ela busca justiça, dignidade, reconhecimento e melhores condições de trabalho na MAIOR 

EMPRESA, E LÍDER ABSOLUTA DO SEGMENTO, nem que para isso tenhamos que ir aos 

tribunais. 
 

Informamos ainda que ingressamos com pedido de mediação na SRTE-DF 

(Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Distrito Federal) no último dia 27 de 

novembro e que aguardamos o agendamento da mesa redonda, pelo referido órgão. Esse será, 

somente, mais um passo na tentativa de emplacarmos nossa Pauta de Reivindicações.  
 

Nesse sentido pedimos calma, e parcimônia, aos trabalhadores para que não se deixem 

levar pelas pressões que porventura possam ocorrer das respectivas gerências. Nossa data-base 

está garantida e quando conseguirmos avançar, seja nas mesas de negociação, seja nos 

tribunais, tudo será retroativo a 1º de setembro, mesmo que adentremos 2014.  
 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 
 

 

PLANO DE SAÚDE 
 

Hoje, dia 04.12, fomos alertados por alguns trabalhadores que, pelos corredores da 

empresa, comenta-se a respeito de uma possível troca de bandeira no Plano de Saúde 

(Bradesco) em Brasília. Imediatamente interpelamos o RH da Telefônica em São Paulo a 

respeito dessa questão, que é de suma importância e de grande apelo para todos os 

trabalhadores, visto que em nenhum momento nos foi sinalizado pelos seus representantes 

nada a respeito de qualquer tipo de mudança desse vulto.  Alertamos a Telefônica que 

qualquer alteração, ou troca, no Plano de Saúde, sem a devida discussão, esclarecimentos e 

adequações junto à representação dos trabalhadores acarretará na convocação de 

ASSEMBLEIA COM PARALISAÇÃO IMEDIATA DAS ATIVIDADES.  

 

AGUARDAMOS A MANISFESTAÇÃO FORMAL DA TELEFONICA A 

RESPEITO PARA NOSSAS PROVIDÊNCIAS. 

 

NÃO ACEITAMOS IMPOSIÇÃO, MUITO MENOS QUANDO O ASSUNTO A 

SAÚDE E A VIDA DOS TRABALHADORES. 
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