
 
 

                                   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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Proposta Aprovada 
 

Os trabalhadores da Telebras reunidos em assembleia, no dia 8 de dezembro,  
aprovaram a Proposta de ACT 2014/2015 encaminhada pela Telebras e autorizaram 
o Sinttel-DF a assinar o referido acordo.  Pedimos às companheiras e aos 
companheiros que fiscalizem o cumprimento do ACT e que comuniquem ao Sinttel-
DF qualquer  irregularidade. Veja abaixo os principais pontos da proposta aprovada. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA DE ACT DA TELEBRAS  
APROVADA PELOS TRABALHADORES 

 
1. Reajuste de 6,59% sobre o salário e beneficios; 

2. Constituição de Comissão de Diálogo Permanente, na vigência do ACT 
2014/2015, para tratar dos seguintes itens da pauta de reivindicações dos 
trabalhadores: PLR, ABONO SOCIAL E PRÊMIO DESTAQUE EMPRESARIAL 

3.  JORNADA DE TRABALHO FLEXÍVEL, a empresa assume o compromisso da 
instituição comissão paritária na vigência do ACT 2014/2015 para estudar e 
encaminhar solução para a questão.  

5. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, a Telebras compromete-
se a realizar, durante a vigência do ACT 2014/2015, por meio da SAMDEL, 
levantamento de forma a identificar se há trabalhadores da empresa que estão 
submetidos às condições de periculosidade; 
 
continua no verso 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

CONTINUAÇÃO 

 

6. DO PAGAMENTO DOS REFLEXOS DO ACORDO COLETIVO EM ATÉ 10(DEZ) 
DIAS DE APROVADO, a Telebras assegura a demanda dos trabalhadores, 
destacando que as diferenças serão ajustadas no final do período 

7. No que tange ao item 33. ELEIÇÃO DE MEMBRO CONSELHO DE 
ADMNISTRAÇÃO – REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS. Os trabalhadores 
esperam que a  Telebras institua no regulamento interno, para eleição do 
representante de empregado como membro do Conselho de Administração, 
antes da próxima eleição - 2015, regras claras e transparentes.  

 
Por fim, os trabalhadores manifestaram em assembleia a crença de que a 
Comissão de Diálogo Permanente, proposta pela empresa, se efetive e de fato 
promova  as negociações entre EMPRESA/TRABALHADORES. Os trabalhadores 
reafirmaram a importância do voto de confiança que se está dando a empresa e 
que o momento seja, verdadeiramente, o ponto de partida para que se 
estabeleça e seja construído o DIÁLOGO franco! 

 

Aproveitamos para desejar a todos um final de 
ano com muita Paz, Saúde e Conquistas, fazendo 
votos que 2015 seja um ano de engajamento e 
participação de todos na luta por relações de 
trabalho justas e decentes.  

 
 

 
 

Campanha Salarial 2014/2015 
dos trabalhadores da TELEBRAS 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 


