
 

                                   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. 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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AVANÇAR SEMPRE. 
RETROCEDER JAMAIS.
1ª rodada de negociações do ACT 2015, com representantes do grupo 

VIVO/TELEFONICA/GVT, foi marcada, como de costume, pela enrolação, 
lamentação e argumentações infundadas dos “patrões”.   

 

                       

          Há tempos certo ministro alemão 

pronunciava: “Uma mentira repetida mil vezes 

torna-se verdade”... Pois bem, adaptada para o 

mundo corporativo, onde megaempresas 

lucram horrores à custa do suor e do trabalho 

de seus empregados, ela poderia explicar a 

estratégia mesquinha do grupo 

VIVO/TELEFONICA/GVT nas mesas de 

negociação. 
 

 

Na primeira rodada de negociação do ACT 2015, realizada nos dias 22 e 23 de 

setembro, os prepostos patronais esbanjaram pessimismo para sinalizar hipóteses 

absurdas de ACT, que passam ao largo das nossas reivindicações e necessidades.  

Ideias sinistras, para não dizer indecentes, que vão desde fracionamento do reajuste 

salarial até a institucionalização do “Apartheid* Corporativo” no fornecimento de 

benefícios, travestido de “Plano Inteligente”* (já praticado na GVT).  
 

Porém, cabe ressaltar que, apesar do momento desfavorável da economia 

brasileira, o setor de telecomunicações, em especial o grupo 

VIVO/TELEFONICA/GVT, continua apresentando excelentes e crescentes resultados 

ano a ano, conforme os números divulgados pela própria empresa ao mercado 

(http://telefonica.mediagroup.com.br/pt/Default.aspx), e trazidos à mesa de negociação pela 

comissão dos sindicatos da FITRATELP (DF, RS, MG, PA, PB, PI, MA, SE).  

http://www.sinttel.org.br/
http://telefonica.mediagroup.com.br/pt/Default.aspx
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMKG7NymkMgCFcWGkAodqAkFZQ&url=http://intersindicalgravatai.blogspot.com/2014_06_01_archive.html&bvm=bv.103388427,d.Y2I&psig=AFQjCNHD5vNMRPnkYBQKrNtyHx2hiFknlQ&ust=1443205772849699


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

Diante desse cenário o SINTTEL-DF desqualificou a postura da bancada 

patronal, ratificando sua posição quanto ao andamento das negociações e a 

observância as nossas premissas:  
 

 Manutenção dos POSTOS DE TRABALHO; 

 Reajuste Salarial LINEAR a partir da REPOSIÇÃO INTEGRAL DA INFLAÇÃO 

+ GANHO REAL na DATA-BASE; 

 ISONOMIA total dos BENEFÍCIOS (NÃO ACEITAREMOS MODELOS 

DISCRIMINATÓRIOS QUE RETROCEDAM NOSSAS CONQUISTAS, SEJAM 

ELES ORIUNDOS DA GVT OU DE QUALQUER OUTRA EMPRESA); 

 Discussão da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES na íntegra, com respostas 

concretas e propositivas aos nossos pleitos. 
 

Uma nova rodada de negociações esta marcada para os dias 30.09 e 01.10 

em São Paulo. Fiquem atentos aos próximos informativos!  
 

 

 
 

Campanha Salarial 2015 dos trabalhadores do 
grupo VIVO/TELEFONICA/GVT. 

 
*Apartheid = Regime de segregação racial adotado de 1948 a 1994 pelos sucessivos governos 

do Partido Nacional na África do Sul, no qual os direitos da maioria dos habitantes foram cerceados 

pelo governo formado pela minoria branca. 

 

*Plano Inteligente = Plano de fornecimento de Benefícios baseado na “flexibilidade” (na 

verdade “segregação”) de escolha de determinado benefício em detrimento de outro, de acordo 

com o cargo/função, por intermédio de uma “moeda fictícia” a “Inteligrana” (algo parecido com o 

modelo adotado no reality show BBB, as “Estalecas”). Exemplo: se um empregado de determinado 

cargo/função quiser abrir mão de um plano de saúde melhor e mais abrangente ele ganhará 

Inteligranas (Estalecas) para trocar por outro benefício (VA, Academia, Farmácia, etc.) e vice versa.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segrega%C3%A7%C3%A3o_racial
https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
https://pt.wikipedia.org/wiki/1994
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_(%C3%81frica_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minoria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brancos

