
	  

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O	  Sinttel-‐DF	   tem	  os	  seguintes	  convênios:	  UNIP,	  CEUBRAS,	  UPIS,	  UNIPLAN,	   IESB,	  FACITEC,	  CNA,	  VESTCON,	  GRAN	  CURSOS,	  UNEB,	  FACIBRA,	  
(UNESBA)	  FAMATEC,	  NT-‐INTED,	  Colégio	  Santa	  Terezinha,	  Colégio	  OBJETIVO,	  ALUB,	  Faculdade	  ANHANGUERA,	  Faculdade	  SERRANA,	  Colégio	  
e	   Faculdade	  Projeção,	   Fisk	   (Asa	  Norte),	   Colégio	   e	   Faculdade	   JK,	   Colégio	   Integrado	  Polivalente,	   CEBAN,	   FASEP	  e	  outros:	   SIM	  Odontologia	  
Personalizada,	   Laboratório	   SABIN,	   Clínica	   CLIPEQ,	   TUDÓTICA,	   Centro	   Automotivo	   Aro	   15.	   Confira	   no	   sítio	   do	   Sinttel-‐DF	   a	   relação	   de	  
convênios	  e	  os	  descontos	  para	  os	  trabalhadores	  em	  telecomunicações,	  Call	  centers,	  tele	  atendimento,	  sindicalizados	  e	  seus	  dependentes.	  	  
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Pauta	  aprovada.
Começa	  efetivamente	  a	  Campanha	  Salarial	  2014	  dos	  trabalhadores	  

da	  TELEFONICA.
	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Informamos	   a	   todos	   os	   interessados	   que	   os	  
trabalhadores	   da	  Telefônica	   em	  Brasília	   estiveram	  
reunidos	  em	  Assembleia	  Geral,	  no	  último	  dia	  25	  de	  
julho,	   e	   aprovaram	   sua	   Pauta	   de	   Reivindicações	  
referente	   à	   Campanha	   Salarial	   2014/2015	   (data-‐
base	   1º	   setembro).	   A	   referida	   pauta	   será	  
consolidada	   junto	   a	   Pauta	   de	   Reivindicações	  
Nacional	  dos	  sindicatos	  da	  FITRATELP	  e	  servirá	  de	  
ponto	  de	  partida	  das	  negociações.	  

	  

Desta	   feita,	   o	   Sinttel-‐DF	   espera	   que	   as	   negociações	   em	   2014	   sejam	   diferentes	   dos	  
anos	   anteriores	   e	   que,	   enfim,	   sejam	   construtivas,	   sem	   imposições	   e	   que	   produzam	   os	  
resultados	  esperados	  pela	  categoria,	  uma	  vez	  que	  as	  nossas	  reivindicações	  recorrentes	  são	  
justas,	  dignas	  e	  razoáveis,	  dentro	  da	  realidade	  da	  empresa.	  
	   Aproveitamos	   a	   oportunidade,	   ainda,	   para	   reforçar,	   como	   de	   costume,	   a	  
IMPORTÂNCIA	   da	   PARTICIPAÇÃO	   EM	   MASSA	   DE	   TODOS	   OS	   TRABALHADORES	   NAS	  
ASSEMBLÉIAS	  E	  CONVOCAÇÕES	  DO	  SINDICATO,	  pois	  serão	  nesses	  momentos	  que	  estarão	  
sendo	   decididos,	   de	   maneira	   transparente	   e	   democrática,	   os	   rumos	   de	   nossa	   Campanha	  
Salarial.	  Sendo	  assim	  o	  Sinttel-‐DF	  conclama	  os	  companheiros	  da	  Telefônica	  a	  estarem	  juntos	  
e	  mobilizados	  em	  torno	  do	  sindicato.	  Lembre-‐se	  que	  em	  Data-‐base	  todo	  o	  sacrifício	  é	  válido	  
na	  busca	  por	  salários	  dignos	  e	  melhores	  condições	  de	  trabalho.	  	  

Fiquem	  atentos	  aos	  próximos	  informativos!	  
	  

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



SINDICATO	  DOS	  TRABALHADORES	  EM	  TELECOMUNICAÇÕES	  DO	  DISTRITO	  FEDERAL	  

	  

	  
	  

Pauta	  de	  Reivindicações	  2014/2015	  dos	  trabalhadores	  da	  Telefônica.	  

	  
1. Reajuste Salarial LINEAR composto pela reposição integral da inflação (100% do INPC) + 5% de GANHO 

REAL; 

2. Fixação do Piso Salarial no valor de R$ 1.450,00 (Hum mil quatrocentos e cinquenta reais); 

3. Equiparação do valor do Auxílio Alimentação (VR/VA) fornecido aos trabalhadores de Brasília com o valor 

praticado pela Telefonica em São Paulo, reajustado/corrigido conforme item 1 da pauta; 

4. Fornecimento de Auxílio Creche/Babá correspondente a 1 salário mínimo sem a participação do 

empregado, até 6 anos completos independente do ingresso no ensino fundamental; 

5. Equiparação/isonomia de todos os benefícios (auxílio alimentação, auxílio creche/babá, etc.) praticados 

pela “VIVO SEDE” (administrativos) para os trabalhadores das LOJAS; 

6. Gratificação de Férias de 100% (Cem por cento) do salário; 

7. Implantação de Anuênio de 1% do salário nominal como forma de gratificação por tempo de serviço/ano 

trabalhado; 

8. Aumento no valor da franquia da Concessão de Celular (plano) na proporção de 50% do valor praticado, 

(exemplo: de R$ 100,00 p/ R$ 150,00); 

9. Extensão do Plano de Saúde para trabalhadores demitidos sem justa causa pelo período de 6 meses 

(mínimo) a 24 meses (máximo) proporcional ao tempo trabalhado; 

10. Reembolso por Utilização de Veículo Próprio no valor de R$ 1,20 por Km rodado; 

11. Reajuste dos Demais Benefícios conforme o item 1 desta pauta; 

12. Firmar convênio com o SESC;  

13. Implantação do Ticket Cultura – Conforme Programa de Cultura do Trabalhador do Ministério da Cultura; 

14. Implantação de Auxílio  Medicamento,  para  todos  os  trabalhadores 

com  um  limite  mensal  de  R$  500,00 (quinhentos  reais), mediante comprovação (recibo); 

15. Revisão da Variável/Comissão com reajuste dos valores praticados dentro do modelo de Remuneração 

das Lojas; 

16. Extensão da Variável/Comissão para todos os empregados das lojas; 

17. Pagamento de “Incentivo Educação” na proporção de 60% (sessenta por cento) do valor da 

mensalidade do curso (graduação, pós-graduação, especialização, línguas, etc.) devidamente 

comprovado pelo empregado ou um valor fixo a título de “Bolsa Educação”;	  

18. Subsídio total, ou mesmo parcial, na aquisição de produtos e serviços  do grupo VIVO/Telefônica; 

19. Fim da coparticipação dos empregados que possuem o auxílio creche/babá; 

20. Manutenção dos benefícios integrais durante o afastamento por Licença Maternidade; 

21. Licença Paternidade de 10 dias; 

22. Quebra de Caixa de 10% do salário nominal; 

23. Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Condições do ACT 2013/2014.	  
	  

	  

	  


