
 
 

                                   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 
                       

As companheiras e os 
companheiros da TELEMONT 
reunidos em assembleia no dia 7 
de maio decidiram aprovar a 
proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho 2015/2016 apresentada 
pela empresa e autorizaram o 
Sinttel-DF assinar o referido 
acordo.  

 Nas Campanhas Salariais os 
debates com a empresa são duros e 
difíceis, o que exige do sindicato 
muita firmeza e determinação nas 
negociações da pauta de 
reivindicações dos trabalhadores. 
Basta dizer que a Telemont 
formalizou sua proposta somente 
na noite do dia 6/5, horas antes da 
realização da assembleia.  

É verdade que o ACT aprovado 
não atende todas as necessidades 
dos trabalhadores, mas, apesar de 
todos os esforços do sindicato e da 

categoria, foi o acordo possível de 
ser celebrado com a empresa. O 
mais importante foi não permitir 
retrocessos e ainda garantir 
melhorias tanto nos salários 
quanto nos benefícios.  

UMA CATEGORIA UNIDA – A 
Campanha Salarial de 2015 ficou 
marcada pela união dos 
trabalhadores em torno da sua 
organização sindical, uma 
experiência fundamental para 
avançarmos rumo a um ACT mais 
justo no futuro. Os companheiros 
da Telemont estão de parabéns 
pelo entusiasmo e a combatividade 
nas lutas por melhores condições 
de trabalho na empresa.  

 A nossa luta por respeito e 
valorização profissional continua. 
Estamos juntos! Veja no verso os 
principais pontos da proposta 
aprovada. PARABÉNS!!! 
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Principais pontos do ACT 2015/2016 da Telemont 
 

 Reajuste Salarial de 8,54% (INPC dos últimos 12 meses 8,34% + 0,2%) a partir 
de 1/5/2015; 

 Reajuste de 9% no Tíquete Alimentação, sendo de R$ 18,56 a partir de 1/5/2015; 

 PPR 2015 no valor de R$ 950,00 com adiantamento de R$ 500,00 até 
31/7/2015 sem desconto na apuração de indicadores. Segunda parcela em 
31/1/2016 com apuração de indicadores de desempenho e absenteísmo; 

 Implantação de jornada de 36 horas para o CL (Controle Local) até outubro de 
2015 sem redução da salários e benefícios; 

 Reunião com Plano de Saúde para tratar dos problemas apontados pela 
categoria; 

 Reajuste nos aluguéis de carros de 8,54% a partir de 1/5/2015: 
CARRO R$ 1.075,63 
MOTO R$     481,91 
KOMBI R$ 1.630,27 
CAMINHÃO R$ 2.542,00 

 Fim do seguro para carro reserva e dispensa de apresentação de nota fiscal dos 
serviços realizados; 

 Reajuste Auxílio Condutor de 8,54% a partir de 1/5/2015; 
 Abastecimento não levará em conta quantidade de combustível ainda no tanque; 
 Reajuste nos aluguéis de Notebooks de 8,54% a partir de 1/5/2015; 
 Reajuste nos Prêmios de Produtividade de 8,54% a partir de 1/5/2015 (caso 

ocorram, defeitos no terminal da OSA que não seja por responsabilidade do 
trabalhador, estes defeitos não serão descontados do valor do prêmio); 

 Redução dos mínimos necessários de execução de OS para fazer jus aos prêmios 
de produtividade:  
LA Mínimo passa de 24 para 20 OS mensais. 
ADSL Mínimo passa de 41 para 20 OS mensais.  
DADOS Mínimo passa de 13 para 10 OS mensais. 
Oi TV Mínimo passa de 30 para 28 OS mensais. 

 

CAMPANHA SALARIAL 2015/2016 
DOS TRABALHADORES DA TELEMONT 

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


