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Assembleia Geral. 
AGORA É PRA LOTAR! 

SINTTEL-DF convoca trabalhadores da TELEFONICA/VIVO à comparecerem na 
assembleia que vai deliberar a respeito da proposta de ACT 2015/2016 empresa bem 

como os rumos da CAMPANHA SALARIAL 2015. 
 

 

Convocamos TODOS os trabalhadores da TELEFONICA/VIVO para ASSEMBLEIA Geral que 

acontecerá no dia 01 de março, terça-feira, no Auditório da Associação Comercial (ACDF), 

no 1º andar do Edifício Palácio do Comércio, Quadra 02, no Setor Comercial Sul (SCS), às 

18hs15min, a fim de deliberar a respeito da PROPOSTA CONJUNTA DE ACT 2015/2016 DAS 

EMPRESAS (TELEFONICA/VIVO/GVT) e dos RUMOS DA CAMPANHA SALARIAL 2015.  
 

O SINTTEL-DF informa que apesar de serem assembleias distintas (Telefonica e GVT), no 
Distrito Federal, a contagem dos votos será somada e o resultado final consolidado em Brasília para 
envio à FITRATELP, visto que a proposta de ACT do grupo empresarial é conjunta. (ou seja, serão 
somados os votos dos trabalhadores da Telefonica com os votos dos trabalhadores da GVT) 

 

Desta feita, chegou o momento! Venha! Participe! É preciso lotar a assembleia! O momento é 
delicado e requer, mais uma vez, a participação e a responsabilidade na definição das nossas ações. 
Lembramos ainda aos companheiros que o critério de aprovação de propostas pelos sindicatos da 
FITRATELP é a observância de 2 critérios simultâneos que são a maioria na contagem nacional de 
votos (DF, MG, RS, PI, PB, MA, SE, PA) e a maioria dos Estados filiados. 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO 
DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e 
representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da TELEFONICA, para Assembleia 
Geral que acontecerá no dia 01 de março, terça feira, no Auditório da Associação Comercial 
(ACDF), no 1º andar do Edifício Palácio do Comércio, Quadra 02, no Setor Comercial Sul, 
com a 1ª chamada as 17hs15min e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto 
social, com a 2ª chamada as 18hs15min, a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Proposta da empresa acerca do ACT 2015/2016  b) Rumos da Campanha Salarial 
2015. 
 

Brasília, 24 de fevereiro de 2016. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
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RESUMO da proposta conjunta de ACT 2015 do grupo Telefonica/VIVO/GVT. 
 

TELEFONICA/VIVO GVT 
Reajuste Salarial de 7% 
retroativo a set/15 
 

Reajuste Salarial de 7% retroativo a set/15 

Pisos Salariais: (set/15) 
 

Administrativos: R$ 1.156,20 
 
Lojas: 220hs R$ 1.121,37 / 180hs 
R$ 891,69 

Pisos Salariais: a partir de março/16 
Administrativos: R$ 1.156,20 
Atendimento: R$ 866,95 (sal. Mínimo) 
 

Campo: R$ 950,83 + um abono indeniz., em folha de pagamento, 
correspondente a 49% do salário base + um abono, em tíquete, 
correspondente a R$ 196,87. 
 

Auxilio Alimentação: 
 

Administrativos: 
Pagamento de um abono único, 
em VR/VA, para os empregados 
ativos na data do pagamento de 
R$ 1.250,00 
Correção do benefício em 9,88% 
a partir de 31.08.2016, passando 
o valor para R$ 896,93 
 
Lojas: 
Correção do benefício em 9,88%, 
retroativo a setembro/15, 
passando o valor para R$ 621,47 

Auxilio Alimentação: 
Administrativos: 
Correção do valor bruto em 9,88% a partir de set/15, passando 
o valor para R$ 570,57. A partir de maio/16 o valor passará 
para R$ 816,28 e a partir de ago/16 para R$ 896,93 (equip. a 
Telefonica). 
Atendimento: (correção de 9,88%) 
Jorn. 6 dias: R$ 612,86 e Jorn. 5 dias: R$ 570,64 (a partir set/15) 
Campo: Correção do benefício em 7%, (set/15), R$ 555,68. 
Além do pagamento retroativo haverá o complemento de um 
abono único, para os empregados ativos em dez/15, no valor de 
R$ 158,04, na forma de tíquete. Correção de 2,69% no benefício 
em ago/16 passando o valor para R$ 571,66.   
   

Cesta Básica: Auxiliar LA e Instalador LA: R$ 152,30 (7%) a ( 
mar/16) e R$ 156,40 (ago/16); Reparador LA e Técnico ADSL: 
R$ 304,60 (set/15) e R$ 312,80 (ago/16). 
 

Auxílio Creche/Babá 
Administrativos: empregados e 
empregadas R$ 505,00 a partir de 
set/15 e R$ 511,00 a partir de 
ago/16. 
Lojas: empregadas R$ 215,04 
(9,88%) - set/15 

Auxílio Creche/Babá 
 

Administrativos: empregados e empregadas R$ 464,19 a partir 
de set/15; R$ 505,00 a partir de maio/16 e R$ 511,00 a partir 
de ago/16. Coparticipação de 3%. 
Atendimento e Campo: empregadas R$ 464,19 (set/15); R$ 
505,00 (maio/16) e R$ 511,00 a partir de ago/16.  

Auxílio Creche Especial 
Administrativos: Reajuste de 
9,88% (set/15).  Lojas: R$ 663,13 

Auxílio Creche Especial 
Administrativos: R$663,13 (set/15) e R$ 1.004,04 (maio/16) 
 

Atendimento e Campo: Reajuste de 9,88% a partir de set/15. 
 

Implantação do Programa “BE 
FLEX” a partir de maio/16. 
Formação de Comissão para 
avaliar os impactos do programa. 

 
Assistência Médica: Empresa 
fornecerá o “Plano AMIL 40T” 
para os Administrativos com a 
inclusão do Hospital Santa Lucia. 
A Empresa garantirá, ainda, em 
ACT, a similaridade dos novos 
planos com os planos 
anteriormente fornecidos. 
Formação de comissão para 
avaliar os impactos da migração 
dos planos.  

 

Extensão do modelo de compensação de horas (Banco de 
Horas) da Telefonica para os empregados da GVT a partir de 
abril/16. Prazo máximo para compensação 60 dias. 

 

 


