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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 ou PDD? 

A FARSA. 
Telefônica comunica oficialmente aos trabalhadores o seu PDV (Programa 

de Demissão “Voluntária”)... ou seria PDD (Programa de Demissão 

Dirigida)?? SINTTEL-DF NÃO VAI COMPACTUAR COM ESSA FARSA. 
 

 

 

15 de outubro de 2013 | nº 16 
 
Caro colaborador, 
 
A Telefônica Vivo, buscando a otimização dos processos e atividades de suas 
diversas áreas, com o objetivo de enfrentar os desafios atuais do nosso mercado, e 
em continuidade ao processo de integração empresarial iniciado em 2011, está 
reorganizando sua estrutura.  
 

Para realizar os ajustes necessários beneficiando os colaboradores que se 
desvincularão da empresa, negociamos com os sindicatos de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Alagoas, 
Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre e Amapá, um programa de reestruturação. 
Os acordos serão assinados nos próximos dias. Nos demais estados, as 
negociações estão em andamento e comunicaremos assim que forem concluídos. 
 

Neste programa foram definidas condições especiais de saída, compatíveis com as 
melhores práticas do mercado. Este pacote inclui a extensão temporária (por seis 
meses) de benefícios como plano de saúde, assim como o pagamento de 
indenização proporcional ao tempo de serviço. A empresa ainda disponibilizará 
assistência especializada em recolocação no mercado para os que assim 
desejarem. 
 

Se você está lotado em uma dessas localidades (exceto aqueles lotados nas Lojas) 
poderá aderir ao programa, exclusivamente no período de 18 a 23 de outubro de 
2013. As condições desse programa serão divulgadas no próprio dia 18 de outubro. 
 

Converse com seu gestor imediato ou o Diretor de sua área, pois eles estão 
preparados para orientá-lo e apoiá-lo. 
 
Diretoria de Recursos Humanos 
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O SINTTEL-DF foi informado que a Telefônica comunicou oficialmente a todos 

os seus trabalhadores a respeito do PDV que a empresa pretende implantar a qualquer 

custo pelo Brasil a fora. 
 

Lamentamos profundamente mais essa ação imperialista da empresa 

ESPANHOLA que tenta confundir seus empregados, jogando-os contra os sindicatos da 

FITTEL (DF, RS, MG, MA, PI, PB, PA, SE) que lutam em defesa dos postos de trabalho, 

de garantias mínimas, segurança jurídica, reconhecimento e condições dignas e 

isonômicas para TODOS trabalhadores. 
 

Desta feita alertamos aos trabalhadores para o teor do comunicado tendencioso e 

pouco esclarecedor que a Telefônica divulgou. Nele, a empresa garante a possibilidade 

de adesão ao PDV para todos os empregados. OK! Mas, ONDE ELA GARANTE QUE 

TODOS OS TRABALHADORES VOLUNTÁRIOS SERÃO EFETIVADOS NO 

PROGRAMA???? 
 

Perguntem aos gerentes, coordenadores, diretores e responsáveis pelo RH se, 

realmente, todos que aderirem ao PDV serão atendidos. A resposta será: NÃO! Isso 

dependerá da análise desse, ou daquele gerente, dessa ou daquela diretoria... Ou seja, de 

Voluntário esse programa não tem nada. No nosso entendimento esse Programa de 

Demissão será totalmente DIRIGIDO a bel prazer da TELEFONICA. 
 

A que se ressaltar, ainda, que todas as nossas demais considerações, e adequações, 

foram rechaçadas pela empresa, que preferiu manter-se inerte e apostar na estratégia da 

pressão e da imposição “pela maioria”. ISSO NÓS NÃO VAMOS ACEITAR! 
 

Desde já alertamos aos trabalhadores da VIVO/Telefônica em Brasília: NÃO 

ASSINAREMOS, OU DAREMOS ANUÊNCIA, A NENHUM ACORDO, OU 

PROGRAMA, QUE SEJA INSTRUMENTO DE DISCRINAÇÃO OU RETIRADA 

DE DIREITOS DE QUAISQUER TRABALHADORES. 
 

Pelo visto, A JUSTIÇA será o caminho. 
 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 

 

 
 

CAMPANHA por JUSTIÇA nas relações de 

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

 

 


