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Acordo Coletivo de Trabalho 2018: 

 

GANÂNCIA 

EXTREMA. 
 

 

Confira abaixo o resumo das “Premissas Negociais” da TELEFONICA 

para a celebração do ACT 2018, que foram apresentadas pela empresa ao 

SINTTEL-DF na reunião do dia 16 de agosto, e tire suas conclusões: 
 

 

 Postergação das correções (reajustes), tanto salariais quanto de 
benefícios, para o exercício de 2019; 

 Aumento do ônus (custeio) do Plano de Saúde para o empregado; 

 Fim do pagamento do Aluguel de Veículos; 

 Introdução (no ACT) de modificações aprovadas na Reforma 

Trabalhista, tais como: 

 FIM DA HOMOLOGAÇÃO das rescisões contratuais no 
sindicato; 

 QUITAÇÃO ANUAL do contrato de trabalho; 

 Possibilidade de contratação por TRABALHO 

INTERMITENTE; 

 PARCELAMENTO DE FÉRIAS em 3x. (?) 
 

Essa postura contumaz da TELEFONICA é mais um “tapa na cara” 

daqueles “colaboradores” que participam das suas Pesquisas de Clima 

Organizacional “derretendo-se” em elogios à empresa que mais tripudia, 

discrimina e desvaloriza seus empregados no segmento de Telecom, exceto 

“meia dúzia” de abastados, pelegos e “puxa-sacos” de plantão. 
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O SINTTEL-DF, que esse ano negocia o ACT de forma independente, 

indignou-se e contrapôs à empresa apresentando os excelentes números e 

resultados financeiros da TELEFONICA (Crescimento de 261% no Lucro 

Líquido, Crescimento de 4,2% na Receita Líquida de Serviços Móveis, Crescimento de 

11,5% no Serviço de Dados e Serviços Digitais, Market Share de 31,9%), bem como as 

suas premissas negociais, impreteríveis, para o bom andamento das negociações: 
 

✓ O fornecimento, por parte da empresa, de documento formal que garanta 

a prorrogação do atual ACT até a conclusão das negociações acerca da 

renovação do mesmo; 
 

✓ O respeito a data-base da categoria (1º setembro) quanto a aplicação de 

correções e reajustes de salários e benefícios; 
 

✓ A construção de uma proposta de ACT que tenha como ponto de partida 

a Pauta de Reivindicações dos Trabalhadores do Distrito Federal, 

abordando, discutindo e respondendo propositivamente todos os itens 

da pauta; 
 

✓ Uma resposta concreta quanto a questão do modelo de Locação de 

Veículos, com o deferimento de uma das 3 propostas elencadas pelo 

SINTTEL-DF, previstas na pauta de reivindicações, para a resolução da 
questão. 

 

O SINTTEL-DF alertou à TELEFONICA, ainda, NÃO ACEITARÁ, em 

hipótese alguma, a vinculação ao ACT de nenhum item previsto na Lei 

13.467/2017, que venha a precarizar as condições de trabalho e retirar direitos 

conquistados pelos seus empregados. 
 

Uma nova reunião foi marcada para o dia 17 de setembro, em Brasília, 

para a continuidade das negociações. Fiquem atentos aos próximos 

informativos! 
 

 
 


