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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 
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Assembleia Geral. 
 Sinttel-DF convoca TODOS os trabalhadores da Telefônica para discutirem e 

deliberarem a respeito da proposta de ACT da empresa, bem como das ações e dos 

rumos da Campanha Salarial 2013.  
 

 

SEM AVANÇO O ENCAMINHAMENTO SERÁ PELA REJEIÇÃO DA PROPOSTA. 
 

 

Convocamos TODOS os trabalhadores da Telefônica para Assembleia Geral, 

que acontecerá no próximo dia 13 de dezembro, sexta-feira, no Auditório do 

Sinttel-DF, localizado no SAUS Quadra 06, Bloco K, Ed. Belvedere – Sobreloja,  

com a 1ª chamada às 17:30 hs   (realizada somente com a presença de 50% + 1 do total de 

trabalhadores da empresa) e a 2ª chamada às 18:30 hs (com qualquer número de 

trabalhadores presentes) para discutir, analisar e decidir a respeito dos seguintes temas: 

1. Proposta da Telefônica para celebração do ACT 2013/2014 formalizada em 

03.12.2013 (sem nenhum avanço); 

2. As Ações a serem tomadas e os Rumos da nossa Campanha Salarial 2013. 
 

Ressaltamos que NÃO HOUVE nenhum tipo de avanço ou sinalização por parte da 

Telefônica no sentido de melhorar sua proposta formalizada, e já divulgada, no último dia 03 

de dezembro. Nossa Pauta de Reivindicações, mais uma vez, passou ao largo das atenções dos 

exploradores espanhóis que estão preocupados, apenas, em se fartar com a distribuição de R$ 

746 milhões em dividendos. Mencionar dificuldade financeira ou falta de resultados, para uma 

proposta tão pequena, é menosprezar a inteligência das pessoas. 
 

A que se esclarecer que, o que faltou, realmente, foi valorizar o trabalhador respeitando sua 

data-base e garantindo a isonomia na concessão dos benefícios, bem como tratamento decente 

a todos os empregados, independente do cargo, função ou Estado de origem. Diante disso o 

SINTTEL-DF já adianta seu encaminhamento de REJEIÇÃO da proposta, por entender que 

ela não foi negociada ou construída a partir da Pauta de Reivindicações e, principalmente, por 

manter a discriminação e o “apartheid corporativo” entre os empregados.  
 

Ratificamos, ainda, que nosso pedido de mediação na SRTE-DF está mantido, aguardando 

somente o agendamento da data. Sendo assim, essa Assembleia deverá ratificar, ou não, a 

continuidade da nossa luta nos tribunais, pois caso a proposta seja rejeitada, seguramente 

iremos a DISSÍDIO COLETIVO. Esse é o nosso entendimento.  
 

AGORA É COM O TRABALHADOR! VENHA! PARTICIPE! AJUDE A DECIDIR! 

http://www.sinttel.org.br/
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RESUMO DA PROPOSTA DA TELEFONICA FORMALIZADA NO DIA 03.12.2013. 

  

Reajuste Salarial  
Farão jus ao reajuste todos os 
colaboradores (exceto executivos) 
admitidos até 31 de agosto de 
2013 e ativos em 1º de dezembro 
de 2013. 

Correção salarial de 6,50% (INPC 6,07% + ganho real 0,43%) - Válido a partir de 1º de dezembro. 

Os pisos salariais também serão reajustados e, a partir de 1º de dezembro, terão os seguintes valores: 

 

- Administrativo: R$ 983,40 

- Lojas e jornada de 180 horas: R$ 758,42 

- Lojas e jornada de 220 horas: R$ 953,78 

 

Abono Salarial 

Farão jus ao abono todos os 

colaboradores (exceto executivos) 

admitidos até 31 de agosto de 

2013 e ativos em 1º de dezembro 

de 2013. 

Pagamento de um abono salarial correspondente a 19,50% do salário nominal de agosto de 2013, referente aos 

meses de setembro, outubro e novembro, obedecendo aos seguintes limites: 

- Mínimo: R$ 740,00 

- Máximo: R$ 1.480,00 

Este abono será pago de forma antecipada no dia 18 de dezembro de 2013 e sofrerá incidência de impostos, que serão 

descontados somente na folha de dezembro, em 02 de janeiro de 2014.  

Auxílio alimentação (VR/VA) - 
Administrativo 

Correção retroativa a setembro de 2013 no percentual de 6,07% (100% do INPC acumulado entre 1º de setembro de 

2012 a 31 de agosto de 2013) sobre o valor facial do beneficio.  

Os valores mensais de VR/VA passam a ser os seguintes: 

- SP: R$ 815,76 

- RJ e ES: R$ 766,46 

- DEMAIS ESTADOS: R$ 694,12. A partir de janeiro de 2014, nestes Estados o valor deste benefício passará a ser de R$ 

700,00, visando progressivamente diminuir a diferença em relação aos demais Estados. 

Com a aplicação do percentual em setembro as diferenças dos valores (VR/VA) de setembro, outubro, novembro e 

dezembro serão creditados no dia 20 de dezembro de 2013 juntamente com o crédito de janeiro de 2014. 

O reajuste ao auxílio refeição extraordinário será de 6,07% a partir de setembro de 2013 e as diferenças são pagas na 

folha de pagamento de dezembro de 2013. 

Auxílio alimentação (VR/VA) – 
Lojas 

Correção retroativa a setembro de 2013 no percentual de 6,07% (100% do INPC acumulado entre 1º de setembro de 

2012 a 31 de agosto de 2013) sobre o valor facial do beneficio. Em junho de 2014 o VR/VA de lojas será novamente 

reajustado em 8,15%.Total do reajuste 14,71%.  

Os valores mensais de VR/VA em Lojas passam a ser os seguintes: 

- R$ 448,44 de set/2013 a maio/2014 

- R$ 485,00 a partir de junho/2014 

Com a aplicação do percentual em setembro as diferenças dos valores (VR/VA) de setembro, outubro, novembro e 

dezembro serão creditados no dia 20 de dezembro de 2013 juntamente com o crédito de janeiro de 2014. 

O reajuste ao auxílio refeição extraordinário seguirá a mesma proporção de reajuste do auxílio de alimentação e as 

diferenças serão pagas na folha de pagamento de dezembro de 2013. 

Auxílio creche/babá 

Administrativo 

Correção retroativa a setembro de 2013 no percentual de 6,07% (100% do INPC acumulado entre 1º de setembro de 

2012 a 31 de agosto de 2013) sobre o valor do beneficio.  

Com aplicação em setembro as diferenças dos valores de setembro, outubro, novembro e dezembro serão creditados na 

folha de pagamento de dezembro de 13.  

Auxílio creche/babá 
Loja 

Correção retroativa a setembro de 2013 no percentual superior ao INPC (6,07%) 

 

Com aplicação em setembro as diferenças dos valores setembro, outubro, novembro e dezembro serão creditados na 

folha de dezembro de 2013. 

Auxílio creche/babá  
Especial 

Correção retroativa a setembro de 2013 no percentual de 6,07% (100% do INPC acumulado entre 1º de setembro de 

2012 a 31 de agosto de 2013) sobre o valor facial do beneficio.  

Os valores mensais de auxílio creche especial passarão a ser os seguintes, conforme lotação do colaborador: 

- Administrativo: R$ 859,20  

- Lojas: R$ 268,21 

Com aplicação em setembro as diferenças dos valores setembro, outubro, novembro e dezembro serão creditados na 

folha de pagamento de dezembro de 2013. 

Demais Benefícios 

Os demais benefícios econômicos previstos no Acordo Coletivo, também serão corrigidos em 6,07% (100% do INPC. Os 

valores praticados e mês da correção serão os seguintes: 

- Quebra de Caixa: R$ 48,12 (a partir de setembro de 2013); 

- Reembolso por quilômetro rodado: R$ 0,90 (a partir de janeiro de 2014). 

Inclusão/Alteração de Cláusulas 

 Complementação do auxílio doença/acidente de trabalho: Unificação das práticas e valores de Complementação entre 

os colaboradores lotados no administrativo e loja, para afastamento a partir de janeiro de 2014, sendo: 

 

- Auxílio Doença: 100% do salário até o 4º mês de afastamento e 80% do salário até o 8º mês de afastamento; 

- Acidente de Trabalho: 100% do salário até o 8º mês de afastamento e 80% do salário até o 12º mês de 

afastamento. 

- Auxílio Babá (Extensão da Licença Maternidade): Concessão do benefício mesmo nos casos de extensão da 

licença maternidade para afastamentos ocorridos a partir de janeiro de 2014; 

-  Auxilio Babá: Possibilidade de contratação de parentes de 2º grau mediante comprovação (Registro em CTPS) 

a partir de janeiro de 2014; 

- Dependente: Reconhecimento da união estável de mesmo sexo, desde que comprovado; 

- Auxílio creche/babá especial aos dependentes portadores de necessidades especiais com 

comprometimento intelectual: Possibilidade de reembolso de despesas com Escola + Pedagogo + Terapeuta, 

etc., desde que devidamente comprovadas, até a utilização do limite previsto na cláusula de Auxilio Creche 

Especial a partir de janeiro de 2014. 
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