
 

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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MOLECAGEM!
TELEFÔNICA achincalha negociação do ACT com proposta indecente e 
subversiva. Se não avançar, e muito, só nos restará o DISSÍDIO em 2014. 

 

Informamos aos trabalhadores da Telefônica em Brasília que, para nosso 

repúdio, indignação e revolta, os “testas de ferro” da empresa, na primeira rodada 

efetiva de negociação, resumiram a proposta de ACT aos seguintes termos: 
  

 Reajuste salarial correspondente a 80% do INPC (não repõe sequer a 

inflação do período) somente em janeiro/15 (nossa data-base é 1º de setembro);  

 Congelamento/manutenção do valor dos benefícios (Auxílio Alimentação, 

Creche, PNE, etc.)- (ou seja, manutenção do “apartheid corporativo”);  

 Aumento do prazo para compensação do Banco de Horas para 180 dias; 

 Retirada de benefícios, tais como o Adiantamento de Férias; 

 Mudança do Plano de Saúde (redução de custo) com precarização das 

condições praticadas atualmente. 
 

Diante de tamanho descalabro fica a certeza de que para os ESPANHOIS da 

TELEFONICA os trabalhadores BRASILEIROS são apenas estorvo, detalhe ou, quem 

sabe, somente um mal necessário para manter seu negócio bilionário de Telecom. 

Basta confrontar o LUCRO LÍQUIDO da multinacional, que apurou um aumento de 

54% no 1º semestre de 2014 em relação ao mesmo período de 2013, atingindo R$ 

2,653 bilhões, com a proposta medíocre de ACT ofertada aos empregados. Fica 

nítida a visão obtusa dos diretores sazonais da Telefônica de que não basta 

explorar, tem que massacrar mesmo.  
 

Porém, antes de se retirar da mesa o SINTTEL-DF REAFIRMOU suas 

condições: NÃO ACEITAREMOS NADA QUE NÃO PASSE pelo REAJUSTE salarial 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

LINEAR com GANHO REAL, pela ISONOMIA na concessão dos benefícios, pela a 

implantação do ANUÊNIO e por respostas propositivas quanto a PAUTA DE 

REIVINDICAÇÕES.  
 

Informamos aos companheiros que independente da negociação nacional, 

prevista para os dias 23 e 24 de setembro, estaremos ingressando, também, com 

pedido de mediação na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do DF – 

SRTE-DF, primeiro passo para instauração do DISSÍDIO COLETIVO e para os 

tribunais. 
 

            Fica o apelo para que não nos deixemos levar pelas 

migalhas, sobras e precarizações propostas por essa 

empresa. Chegou o momento de lutar com todas as 

nossas forças por reconhecimento e melhores condições 

de trabalho. 
 

           Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 
 

   

 

CAMPANHA: VEM PRA MESA! 

ONDE ESTA A SANDRA LIMA? 

Sandra Lima, como Diretora de Recursos Humanos da Telefônica 

sua presença na mesa de negociação nacional é fundamental para 

que possamos discutir e construir, verdadeiramente, um 

caminho viável, que atenda minimamente a necessidade dos 

trabalhadores. Então... VEM PRA MESA! VEM! 
 

 

 

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


