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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  Unieuro, UPIS,  
Uniplan,  Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK);- Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e 

outras. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e 
seus dependentes 
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Mais do mesmo... 
Sindicatos da FITTEL consideram reunião dos últimos dias 17 e 18 com a 

VIVO/Telefônica como sendo o ápice do descaso, além de enorme perda 

de tempo, diante da total falta de interesse, e compromisso, da empresa com o 

processo negocial.
 

 

          Após mais uma rodada de negociações contraproducente com 

os representantes patronais da VIVO/Telefônica, nos questionamos: 

Até quando a empresa espanhola (que “explora” os serviços de 

telecomunicações no Brasil), por intermédio de seus “pseudo-

prepostos”, brincará de negociar a renovação do Acordo 

Coletivo 2013? 
 

         Essa é a pergunta que não quer calar diante de tamanho 

descaso, indiferença e falta de compromisso demonstrado pela 

VIVO/Telefônica, em mesa, com relação aos seus empregados e 

suas questões trabalhistas. 
   

 

Mais uma vez, fomos obrigados, juntamente com os demais sindicatos da 

FITTEL, a ouvir um discurso sectário e discriminatório que possui o único objetivo de 

precarizar as condições de trabalho existentes na VIVO/Telefônica, desvalorizando 

ainda mais seus empregados nos mais diferentes níveis e setores da empresa. 
 

Basicamente a empresa acena com a possibilidade de um reajuste, para salários e 

benefícios, que não repõe sequer a inflação do período e ainda por cima escalonado. 

Fora a estratégia suja de tentar contaminar a negociação do ACT 2013 com o PPR dos 

anos de 2014 e 2015. Resultado: REJEIÇÃO, REVOLTA E REPÚDIO por parte dos 

sindicalistas presentes na reunião. 
 

Diante do impasse iminente, o Sinttel-DF ratificou, mais uma vez sua posição: 

NÃO ACEITAREMOS PRECARIZAÇÕES, ACHATAMENTOS E IMPOSIÇÕES. 

Não negociaremos nada que não RESPEITE nossas premissas básicas:  
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 Abordagem da nossa PAUTA DE REINVINDICAÇOES na ÍNTEGRA; 

 REAJUSTE Salarial LINEAR, na DATA-BASE, com GANHO REAL; 

 ISONOMIA total na concessão de BENEFÍCIOS dentro da 

VIVO/Telefônica. 

Mais uma rodada de negociações foi agendada para os dias 02 e 03 de 

outubro, na cidade de São Paulo. Porém, fica o recado para a VIVO/Telefônica: 

PACIÊNCIA TEM LIMITE. Queremos respostas concretas às nossas demandas. 

Queremos a construção de uma proposta verdadeiramente viável, digna e passível de ser 

levada a deliberação dos trabalhadores em assembleia.  
 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 

 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores da 

VIVO/Telefônica. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

 

 
 

  

 

Trabalhadores da Empresa ATENTO em 
Brasília. 

 
 

Pedimos aos companheiros da VIVO que caso conheçam algum 
trabalhador da ATENTO, que presta serviços para o grupo 
VIVO/Telefônica em Brasília, que peçam para que entrem em contato 
com o sindicato (fone: (61) 3321.6674, site: www.sinttel.org.br  ou e-mail: 
rodrigo@sinttel.org.br ) para que nosso departamento jurídico avalie a 
possibilidade de ajuizamento de ação judicial com pedido de vínculo 
empregatício com a VIVO/Telefônica, visto que a ATENTO opera no 
Distrito Federal, prestando serviços na área de telecomunicações, sem o 
devido respaldo de um Acordo Coletivo de Trabalho com o Sinttel-DF 
(sindicato representativo da categoria em Brasília). 

Procurada, a ATENTO alegou que os trabalhadores de Brasília são 
regidos por um “ACT da Bahia”, com respaldo da VIVO/Telefônica, o que 
no entendimento do Sinttel-DF é ilegal e imoral. 
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