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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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“PDV”... 

A quem interessa? 
 

Representantes da Telefônica estiveram na sede da FITTEL, em Brasília, no 

último dia 11, para formalizar os termos de seu “novo” PDV. Sindicatos 

questionaram o programa: GARANTIAS, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS 

SÃO IMPRETERÍVEIS!  
 

 

A quem realmente interessa a perda de POSTOS DE TRABALHO a troco de 

migalhas? Fica aqui a pergunta, diante do terceiro PDV (Programa de Demissão 

Voluntária), este de fato em âmbito nacional, imposto pela Telefônica, em menos de dois 

anos. Cabe ressaltar que, ao final desse novo “programa de incentivos”, a multinacional 

espanhola terá ceifado algo em torno de 4.500 postos de trabalho diretos no Brasil, 

principalmente no eixo SP/RJ. 
 

Pois bem! Se nos Estados onde, até o momento, foram sentidos os maiores 

efeitos das demissões em massa promovidas pela Telefônica (SP/RJ) não existe, ou 

parece não existir, resistência e contraponto na defesa dos postos de trabalho e direitos 

dos empregados, nos Estados da FITTEL (DF, RS, MG, MA, PI, PB, PA, SE), existe. 
  

Diante da formalização dos termos do PDV pelos prepostos da Telefônica (confira 

no verso do informativo), no último dia 11, os sindicatos fittelistas, entre eles o 

SINTTEL-DF, marcaram firmemente sua posição: 
 

 Garantia ampla e irrestrita de adesão/participação/efetivação ao PDV a todos 

os trabalhadores interessados, sendo dispensado o “atesto”, ou “de acordo”, da 

empresa. Caso contrário o programa deixa de ter caráter voluntário e passa a 

ter caráter dirigido e sectário; 
 

 Adequação com a possibilidade de resgate total (100%) do saldo da 

patrocinadora quanto aos planos de previdência administrados pela 

VISÃOPREV; 
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 Garantia do pagamento das diferenças salariais, e de benefícios, retroativas a 

setembro/2013 (data-base), referentes à celebração do ACT 2013/2014; 
 

 Garantia do pagamento do PPR 2013 proporcional para todos os empregados 

que aderirem ao PDV, independentemente do tempo de serviço no ano 

exercício; 
 

 Discussão a respeito da melhoria nas condições das “vantagens” e benefícios 

propostos no PDV.  
 

Os prepostos patronais informaram que os termos propostos representam o limite 

que a empresa pode oferecer, indicando que não haverá mais negociação, e que a 

adesão ao referido PDV, impreterivelmente, será entre os dias 18 e 23 de outubro, com 

efetivação em 1º de novembro. 
 

Termos do PDV da Telefônica: 

 
 

Por outro lado, a bancada sindical alertou a empresa sobre os riscos de 

implantação de um PDV sem a anuência dos sindicatos. Para a FITTEL um assunto tão 

delicado não pode ser imposto, ou conduzido a toque de caixa, sem que garantias 

mínimas, segurança jurídica, reconhecimento e condições dignas aos trabalhadores. 
 

Estamos prontos para impetrar ação judicial questionando, e suspendendo, as 

demissões em massa da Telefônica, assim como já fizemos, com êxito, com outras 

empresas do segmento. Sem negociação e discussão esse será o caminho.    
 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 
 

ATENÇÃO! 
 

A ADESÃO, POR SI SÓ, NÃO GARANTE A EFETIVAÇÃO 

NO PDV, CONFORME A PROPOSTA DA TELEFÔNICA. 

CADA CASO SERÁ AVALIADO PELA GERÊNCIA OU PELO 

SUPERIOR IMEDIATO, OU SEJA, PELO Q.I. (quem indica) 

VOCÊ ACHA ISSO JUSTO? 
 

 
 

Campanha Salarial 2013/2014 dos trabalhadores da VIVO/Telefônica. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

 

 


