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Na iminência de mais uma audiência de conciliação no TST, 
em 2 anos, TELEFONICA sai da apatia e avança na 

negociação do ACT. 
 

Informamos aos trabalhadores da TELEFONICA que o SINTTEL-DF, 
juntamente com a Comissão Nacional de Negociação da FITRATELP, esteve 
reunido no último dia 04, em Brasília, com representantes da empresa, para 
a continuidade do processo de negociação do ACT 2016/2017. 

 

Pressionada pela possibilidade de parar, novamente, no TST e pela 
atuação firme dos sindicatos da FITRATELP a TELEFONICA resolveu se 
mexer e, num dia de muita discussão e debate, apresentou uma proposta 
que, se não contempla todas as nossas expectativas, representa um “avanço 
significativo” em relação ao que vinha sendo sinalizado no início das 
negociações. (Confira o resumo da proposta, formalizada somente no dia 08.11, 
no verso do informativo) 

 

Desta feita, está chegando o momento de decidir e, com os sindicatos 
da FITRATELP, a decisão final cabe, sempre, aos trabalhadores, de maneira 
livre, democrática e soberana nas assembleias.  

 

 

 
 No mundo do trabalho nada se concede. 

Tudo se conquista 
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RESUMO DA PROPOSTA DE ACT DA TELEFONICA 
 

 

 Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho BIENAL, 2016/2018; 

 Manutenção da Jornada de Trabalho em 40hs semanais nos moldes atuais 

praticados; 

 Reajuste Salarial a partir de janeiro/17: 

o De 9,62% (INPC) para os trabalhadores de Lojas (exceto gerentes gerais), Campo e 

Atendimento, com pagamento de abono indenizatório correspondente a 50% 

do salário, em 01 de dezembro; 

o De 8,0% para os trabalhadores Administrativos com salários até R$ 7 mil, com 

incorporação de R$ 560,00 nos salários acima desse teto, e pagamento de 

abono indenizatório correspondente a 50% do salário, limitado a R$ 2.800,00, 

em 01 de dezembro; (excluídos os executivos, estagiários e aprendizes) 

 Reajuste do Auxílio Alimentação em 9,62% (INPC) a partir de abril/17, com 

pagamento de abono indenizatório até 01 de dezembro/16, conforme abaixo: 

o Administrativos (DF): R$ 983,21 (abril/17) + abono único de R$ 600,00; 

o Lojas (DF): R$ 681,26 (abril/17) + abono único de R$ 400,00; 

o Campo (DF): R$ 626,65 (abril/17) + abono único de R$ 350,00; 

o Atendimento (DF) (6 dias): R$ 672,91 (abril/17) + abono único de R$ 400,00 

o Atendimento (DF) (5 dias): R$ 626,65 (abril/17) + abono único de R$ 350,00 

 Reembolso de R$ 1,05 por dirigir veículo próprio a partir de janeiro/17, 

correspondente a um reajuste de 9,4% 

 Aluguel de Veículo (pequeno) de R$ 1.200,00 a partir de janeiro/17; 

 Reajuste de todos os Demais Benefícios em 9,62% (INPC) a partir de setembro/16, 

com todas as diferenças sendo pagas na folha do mês de dez/16; 

 Pagamento do resíduo (diferença) do PPR 2016 pelo salário de janeiro/17, já 

reajustado; 

 Manutenção das Demais Cláusulas e Condições do ACT vigente. 

 
>> em TERMO DE COMPROMISSO: 

Comissão de Negociação (FITRATELP e Telefonica) se reunirá entre os meses de 
março e abril de 2017 para discussão, e estudo de viabilidade, dos seguintes 
temas: 

I. Isonomia dos valores do Auxílio Alimentação para os empregados de 
mesmo cargo/função, pelo maior valor praticado, independente do 
Estado, a partir de agosto de 2017; 

II. Implantação do cargo/função do TRIPLO PLAY, com piso salarial 
específico, para os trabalhadores de Campo, a partir de setembro de 
2017. 
 

 

 
 


