
 

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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ATENÇÃO!
Negociação com a Telefonica nos últimos dias 03 e 04 apresenta 

avanços, porém ainda faltam informações e esclarecimentos 
quanto às questões do Plano de Saúde e da minuta do ACT.  

 

Informamos aos trabalhadores da TELEFONICA no Distrito Federal 

que a última rodada de negociações, realizada nos dia 03 e 04 de 

novembro em Brasília, com a presença da comissão de negociação da 

FITRATELP (DF, RS, MG, PA, PI, PB, MA, SE) e de representantes da empresa, 

apresentou avanços quanto à construção de uma proposta de ACT 

passível de ser levada para deliberação dos companheiros em 

assembleia. (confira resumo da proposta no verso do informativo) 
 

Porém ressaltamos que ainda faltam maiores esclarecimentos 

quanto às mudanças propostas no Plano de Saúde e, também, quanto ao 

texto da minuta do referido Acordo Coletivo. Desta feita, uma nova 

reunião foi agendada para o dia 17 de novembro onde esperamos 

garantir todos os direitos adquiridos pelos trabalhadores, evitando 

possíveis surpresas no futuro. 
 

Após essa reunião estaremos convocando os companheiros para 

discutir e deliberar a proposta do Acordo Coletivo 2014, da Telefonica, 

em assembleia. Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

RESUMO DA PROPOSTA DE ACT 2014 DA TELEFONICA. 
 

INPC = 6,35% 
 

 Reajuste salarial LINEAR de 7,0% a partir de setembro/14; 
 

 Auxílio Alimentação: 
 

 Administrativos: total do reajuste 16% 
 

Setembro/14 Junho/15 
Reajuste 6,5% Reajuste 9,5% 

Valor R$ 745,50 Valor R$ 816,28 
 

 Lojas: total do reajuste 16% 
 

Setembro/14 Junho/15 
Reajuste 6,5% Reajuste 9,5% 

Valor R$ 516,52 Valor R$ 565,59 
 

 Demais benefícios: reajuste de 6,35% a partir de setembro/14 
 

 Auxílio Creche; 
 Auxílio PNE; 
 Auxílio Funeral; 
 Reembolso por Dirigir Veículo Próprio; 
 Quebra de Caixa. 

 

 Assistência Médica (Plano de Saúde) 
 

 Mensalidade: A partir de janeiro/15, desconto de mensalidade 
de 1,0% do salário nominal e de 1,5% do salário nominal a 
partir de 1º de julho. 

 

 Benefício pós-emprego: Considerando a contribuição fixa 
mensal proposta acima, os beneficiários farão jus à assistência 
médica pós-emprego previsto nos moldes dos artigos 30 e 31 da 
Lei 9656/98 e em resolução da ANS. 

 

 Coparticipação: A partir de janeiro/15 a coparticipação será 
unificada, sendo de 20% sobre o valor de tabela de consultas, 
exames simples e pronto socorro e de 10% sobre o valor de 
tabela de terapias. 

 
 

 

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


