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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. Confira no sítio do 

Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores sindicalizados.  
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Proposta aprovada.
Reunidos em Assembleia Geral no último dia 20, trabalhadores da 

TELEFONICA/VIVO decidiram aprovar a proposta da empresa para a 
celebração do ACT 2014/2015.  

 

Informamos a todos os interessados que os trabalhadores da 
TELEFONICA/VIVO que participaram da Assembleia Geral, realizada no último 
dia 20, decidiram aprovar a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 
2014/2015 formalizada pela empresa. Desta feita os companheiros de Brasília 
seguiram a tendência da maioria dos Estados representados pelos sindicatos da 

FITRATELP (DF, RS, MG, PA, PI, PB, MA, SE), seja na quantidade de votos dos 
presentes nas assembleias, seja na maioria dos Estados (até o momento somente o 

RS rejeitou a proposta, por pendências no Plano de Saúde), critérios adotados pela 
federação para aprovação de qualquer encaminhamento. (confira o resumo da 
proposta no verso do informativo) 

O resultado já foi formalizado à TELEFONICA/VIVO para que sejam 
providenciados os devidos pagamentos previstos na proposta, dentro dos 
prazos estabelecidos. 

Cabe ressaltar, porém, que apesar da aprovação da proposta, os 
trabalhadores demonstraram profunda decepção e grande insatisfação com 
descaso dispensado pela TELEFONICA/VIVO quanto a nossa Pauta de 
Reivindicações e, principalmente, a questão do reconhecimento profissional. 

Diante da aprovação da proposta, o SINTTEL-DF acatará e respeitará a 
decisão democrática e soberana da assembleia. Porém nossa predisposição em 
lutar por justiça, igualdade, reconhecimento e melhores condições de trabalho na 
TELEFONICA/VIVO continua, e continuará firme em 2015. Para isso é 
FUNDAMENTAL o APOIO e a PARTICIPAÇÃO de TODOS os trabalhadores. 

 

Campanha Salarial 2014 dos trabalhadores da Telefonica. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 
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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 (POR GRUPO FAMILIAR). 

 

 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. 

 

O ACERTO DAS DIFERENÇAS SERÁ EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 

DEZEMBRO. NO CASO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OS VALORES SERÃO CREDITADOS 

ATÉ O DIA 30.12.14. 


