
 
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

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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Assembleia Geral 
 

O Sinttel-DF convoca os 
companheiros da EMBRATEL 
para Assembleia Geral a ser 
realizada nesta sexta-feira, 5 de 
dezembro, entre 8h00 e 10h00, 
em frente ao edifício sede da 
empresa no Setor Comercial Sul, 
para analisar e decidir a respeito 
da proposta da empresa para a 
renovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho (Veja no verso a 
proposta da EMBRATEL). 

Após uma negociação muito 
difícil, conseguimos chegar a uma 
proposta que tem condições de ser 
levada à Assembleia dos 
trabalhadores, apesar de ela ainda 
estar aquém do que a categoria 
merece e tem direito. Sendo assim, 

insistimos na presença de todos os 
trabalhadores, pois vamos decidir 
sobre as condições de salário, 
trabalho e benefícios para os 
próximos doze meses.  

Insistimos da mesma forma 
para que todos os trabalhadores 
façam sua análise, discutam com 
os colegas e formem sua 
convicção, a fim de decidir sobre o 
que é melhor para si e para a 
categoria.  Lembramos que os 
critérios de aprovação/rejeição de 
propostas adotadas pelos 
sindicatos filiados à FITRATELP 
(DF, RS, MG, PA, MA, PI, PB, SE) 
são: maioria dos votos presentes 
nas assembleias e maioria dos 
Estados.

 

Campanha Salarial 2014/2015 dos trabalhadores da Embratel 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

EMBRATEL 
PROPOSTA DE ACT 2014/2015 

 

·         Reajuste de 7 % para salários até R$ 5.000,00; 
·         Reajuste de 6,59% para salários acima de R$5.000,00 ( Excluem-se destes 
reajustes funcionários das categorias GS/GVS/GF/GVM/DF/DC/DCS/DE,  conforme 
posição em 31/10/2014 no mapa de funções).  
·         PISO SALARIAL: Reajuste de 7% 
·         AUXÍLIO EDUCAÇÃO-INFANTIL : Aumento de 6,34%, passando para R$ 428,34 
mensais.    
·         AUXÍLIO EDUCAÇÃO ESPECIAL:  Aumento de 6,34 % , passando para R$ 
725,24 mensais.   
·         PROGRAMA ALIMENTAÇÃO (TR + TA):  Manutenção do atual valor diário de 
R$29,95 (valores mensais de R$ 659,00 ou R$ 743,80, conforme a jornada de 
trabalho) com pagamento de cesta especial extra no valor de R$ 500,00 a ser 
realizado uma única vez no mês de dezembro de 2014. 
   

Pagamentos retroativos a 1º de novembro de 2014 
  
 ANTECIPAÇÃO DO PPR 2014 - Antecipação de 100% do salário nominal, para os 

funcionários com mais de 90 dias de trabalho  pagos cinco dias úteis após a 
aprovação da proposta.  

 ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2015 - dia 16 de 
janeiro/2015.  

 DATA BASE 2015 - Alteração da data base do Acordo Coletivo de Trabalho para 
o dia 1º de setembro.  

  
DATAS DOS PAGAMENTOS DAS DIFERENÇAS 
  
 Diferenças Salariais – dia 29/12/2014 junto ao pagamento mensal 
 Diferenças Benefícios – dia 29/12/2014 junto ao pagamento mensal 
 Cesta Especial Extra – até 5 dias úteis após a aprovação 
 Antecipação do PPR 2014 - até 5 dias úteis após a aprovação 
 Antecipação da 1ª parcela do 13º salário 2015 – 16/01/2015 

 

 


