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Agora é pra lotar! 

 

 

O SINTTEL-DF convoca todos os trabalhadores da TELEFONICA/VIVO para a 

ASSEMBLEIA Geral que acontecerá no dia 16 de novembro, próxima quarta-feira, para 

deliberarmos a respeito da Proposta de ACT 2016 formalizada pela empresa, em um dos 

seguintes locais e horários: 

 SIA Trecho 03, Lotes 1565/1595 (em frente à sede da antiga GVT), às 08:30hs 

para os trabalhadores de CAMPO/Atendimento do grupo Telefônica/VIVO; 

 SCS, Auditório da Associação Comercial (ACDF), localizado no 1º andar do Edifício 

Palácio do Comércio, Quadra 02, no Setor Comercial Sul, às 13hs30min, para os 

trabalhadores Administrativos/Lojas do grupo Telefônica/VIVO. 

Os votos das duas chamadas, em Brasília, serão somados, consolidados e enviados à 

nossa federação. Reforçamos, ainda, os critérios de aprovação de proposta, no âmbito da 

FITRATELP (DF, RS, MG, PA, PI, PB, MA, SE): 1. Contagem nacional de votos e 2. Maioria 

dos Estados. Por isso.... Venha! Participe! Chegou o momento de decidir! É DIREITO 

DO TRABALHADOR PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA. Lembrando que, caso a proposta da 

TELEFONICA seja rejeitada, nossa ação no TST seguirá seu curso normalmente. 
 

 

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 16 
de novembro, quarta-feira, em frente à sede da antiga GVT, localizada no SIA Trecho 03, Lotes 
1565/1595, com 1ª chamada as 07hs30min e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto 
social, com a 2ª chamada as 08hs30min, e 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 12hs30min 
e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª chamada as 13hs30min, a 
fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) Proposta de ACT 2016. 
 

Brasília, 10 de novembro de 2016. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
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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. 
 

 

 


