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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem convênios com escolas, faculdades e universidades: Colégio Objetivo,  UNIP,  UPIS, Colégio Santa Terezinha, ALUB, Unicesp, 

Faculdade Anhanguera, Colégio e Faculdade Projeção, Facitec, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, IESB, Colégio Integrado Polivalente, UNEB, 

CESB, UNESBA, FACGAMA, FASEP e outras, Laboratório Sabin, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os 

descontos para os trabalhadores em call centeres, tele atendimento, telecomunicações sindicalizados e seus dependentes. 
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Proposta Aprovada 
            Os trabalhadores da Oi/BrT reunidos 

em Assembleia Geral na última sexta-feira, dia 

13 de dezembro, decidiram aprovar a 

proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 

2013/2014. Na mesma assembleia, os 

companheiros aprovaram a proposta de PPR 

2013 apresentada pela empresa.  

           Como acontece todos os anos, esta foi 

mais uma Campanha Salarial difícil na Oi. A 

estratégia da empresa durante as negociações 

era vencer pelo cansaço e depois oferecer uma 

proposta de seu interesse à categoria, mas a 

pressão de um grupo significativo de 

companheiros na porta da empresa a obrigou 

apresentar uma proposta de acordo capaz de 

ser apreciada em assembleia geral.  

            O ACT aprovado segue a tradição da 

empresa de dar o menor reajuste salarial 

possível. Foi esclarecido na assembleia, que a 

proposta está longe de ser a ideal, pois não 

atende todos os anseios e expectativas dos 

trabalhadores, no entanto, a possível de ser 

arrancada da empresa em 2013. Isto reforça 

ainda mais o sentimento de que, em 2014, os 

empregados da Oi/BrT deverão estar ainda 

mais unidos e mobilizados.           

            A decisão da assembleia do DF, 

juntamente com a dos demais estados que 

compõem a FITTEL,  autoriza-nos a assinar o 

acordo coletivo, porém não encerra nossa 

batalha contínua pela melhoria nas condições 

de trabalho e dos benefícios. Aproveitamos 

para desejar a todos um final de ano com 

muita Paz, Saúde e Sucesso, fazendo votos que 

2014 seja um ano de engajamento e 

participação de todos na luta por relações de 

trabalho justas e decentes. 

            Finalmente, esperamos que a empresa 

tome todas as providências para efetivar os 

pagamentos previstos no acordo ora 

aprovado. Parabéns a todos que participaram 

efetivamente desta Campanha Salarial. Veja no 

verso a proposta aprovada. 

 

GARANTIDO NO ACORDO 
O Termo de Compromisso do ACT 

2013/2014 estabelece que empresa volte 
a se reunir com os trabalhadores, no 1º 

trimestre de 2014, para negociarmos a 
solução dos problemas da Planta Interna 
e do dia a dia da categoria.  

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores da Oi/BrT 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FECDERAL 

 

PROPOSTA DE ACT 2013/2014 DA Oi  
 

• Reajuste Salarial – 5,6% pagos em dezembro de 2013 para 

todos os trabalhadores, exceto executivos (INPC 5,58%); 

• Piso Salarial – R$ 930,00, a partir de dezembro de 2013; 

• Tíquete – R$ 25,50, a partir de janeiro de 2014; 

• Auxílio-Creche - R$ 370,00, a partir de novembro de 2013; 

• Auxílio-Educação Especial – Mantido o valor de R$ 820,00; 

• Auxílio Medicamento – R$ 1050,00, a partir de novembro de 

2013; 

• Medicamento de Uso Contínuo – Doenças Cardiovasculares- 

R$ 190,00, Insuficiência Renal Crônica –R$132,00. Mantidas as 

demais doenças e condições; 

• Adiantamento de 50% do 13º salário de 2014 até 10/01/14; 

• Antecipação de 1 salário nominal relativo à PPR/Placar 2013 

(até R$ 6 mil –isento IR) pagos em até 5 dias após a assinatura do 

ACT; 

• Compensação pela não aplicação do reajuste em novembro 

de 2013 – Pagamento de abono tíquete no valor de R$540,50, 

com participação de 3% do trabalhador; 

• Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior. 
 

 

CAMPANHA SALARIAL 2013/2014 

DOS TRABALHADORES DA Oi 
 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista!  

 

 


