
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, FACIBRA, 

(UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio 

e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte),. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em 

telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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MAIS DO MESMO... 
 Grupo TELEFONICA/GVT insiste em minimizar seus resultados 

financeiros em detrimento da proposta de ACT. 
Crise no setor de Telecom? Nem de longe. 

 

                       

 

          Informamos aos trabalhadores do grupo 

TELEFONICA/VIVO/GVT que o SINTTEL-DF, 

juntamente com os demais sindicatos da 

FITRATELP (RS, MG, MA, PA, PI, PB, SE), esteve reunido 

no dia 14 de outubro, em Brasília, com a bancada 

patronal para, para mais uma rodada de 

“negociações” acerca dos respectivos Acordos 

Coletivos das empresas. 
 

          Ressaltamos, porém, que o único fato novo na 

“mesa de negociação” foi a presença do CFO – Chief 

Financial Officer (Diretor-executivo financeiro) da 

multinacional espanhola, o Sr. Alberto Horcajo 

Aguirre, que veio com o intuito de explanar a 

respeito dos resultados econômico-financeiros do 

grupo TELEFONICA/VIVO/GVT. 
 

 Apesar da cordialidade dispensada pelo CFO, não existem números, ou resultados, 

que justifiquem uma proposta de ACT tão medíocre, que não observa sequer nossa 

premissa básica de Reajustar os Salários e Benefícios, de forma linear, a partir da reposição 

integral da inflação (INPC = 9,88%). Não há como contestar, ou contradizer, os excelentes 

resultados apresentados por indicadores como Receita Operacional, MarketShare e, 

principalmente, Valor de Mercado que cresceu espantosos 205% nos últimos 5 anos, além 

do Lucro Líquido da empresa estabilizado na casa dos R$ 4,5 bilhões.   
 

 Diante dos fatos, da resistência e do repúdio da comissão de negociação da 

FITRATELP, quanto à estratégia mesquinha do grupo TELEFONICA/VIVO/GVT de 

precarizar nosso ACT, a bancada patronal encerrou a reunião, novamente, sem respostas 

concretas às nossas demandas.      
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 Alertamos, mais uma vez, ao grupo TELEFONICA/VIVO/GVT que: SEM OBSERVAR 

NOSSAS PREMISSAS DE NEGOCIAÇÃO E DISCUTIR CONCRETAMENTE AS PAUTAS DE 

REIVINDICAÇÕES NÃO HAVERÁ ACORDO, E O CAMINHO SERÁ A MOBILIZAÇÃO DA 

CATEGORIA E O DISSÍDIO COLETIVO. 
 

 Aos trabalhadores fica o sentimento de que chegou a hora de externar toda nossa 

insatisfação contra a DESVALORIZAÇÃO, a SEGREGAÇÃO, a PRECARIZAÇÃO, a FALTA DE 

RECONHECIMENTO PROFISSIONAL e os DESMANDOS praticados dentro da maior 

operadora de Telecom do Brasil. Até quando aceitaremos as migalhas da 

TELEFONICA/VIVO/GVT? O embate se aproxima e precisamos estar alinhados, sindicato e 

trabalhador, na defesa dos nossos direitos e conquistas seja na porta da empresa, seja nos 

tribunais. Fiquem atentos aos próximos informativos e convocações do Sinttel-DF. 
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