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Primeiramente o SINTTEL-DF gostaria de destacar que “nunca antes na 

história” das nossas Campanhas Salariais nos deparamos com tamanho 

cinismo, desfaçatez, covardia e despreparo no trato dos chamados “Recursos 

Humanos”, quanto na Campanha Salarial 2015, onde temos o desprazer de lidar 

com capatazes travestidos de diretores, que conduzem com mão de ferro as 

questões trabalhistas dentro do maior grupo de Telecom do país. 

Dito isso, informamos aos TRABALHADORES que enquanto a Vice 

Presidência de Recursos Humanos (GVT) se apressava em divulgar mais um 

comunicado evasivo, tentando mascarar os fatos e, de certa forma, transferir a 

responsabilidade do fracasso da celebração do ACT 2015 para os 

TRABALHADORES, a Comissão Nacional de Negociação da FITRATELP ainda 

estava reunida com os representantes da(s) empresa(s), em Brasília, na 

esperança de conseguir uma proposta digna de acordo coletivo. 

Ou seja, enquanto na mesa expressões como “honestidade no processo 

negocial” eram mencionadas, a VP de Recursos Humanos (GVT), possivelmente 

a mando do presidente (GVT), atravessava um comunicado intempestivo 

conclamando “o apoio dos colaboradores” para a aprovação dos desmandos da 

empresa. 

A verdade é a seguinte: a empresa continua acenando com uma proposta 

medíocre de reajuste de 6% para salários até R$ 6 mil e uma parcela fixa de R$ 

360,00 acima dessa faixa (lembrando que a inflação foi de 9,88%); congelamento 

no valor dos benefícios da TELEFONICA e correção de 6% nos benefícios da 

GVT; retirada conquistas históricas como o Auxílio Creche para os homens; o 

nivelamento dos ACT’s por baixo e a mudança unilateral e arbitrária do Plano 

de Saúde (AMIL e UNIMED).  Esses são os fatos registrados em ATA. 

Diante disso o SINTTEL-DF informa aos TRABALHADORES que, assim 

como os demais sindicatos da FITRATELP, estará ingressando com ação 

judicial que pede a instauração de DISSÍDIO COLETIVO. Diante da subserviência 

da TELEFONICA e da intransigência da GVT só nos resta o caminho da justiça. 

Informamos, ainda, que quanto à mudança do Plano de Saúde o SINTTEL-

DF já havia ingressado com ação civil pública com pedido de tutela inibitória, 

no último dia 12, contra a empresa. Esse é o “jeito GVT” de administrar! 
 

Fiquem atentos aos próximos informativos, convocações e 

manifestações do SINTTEL-DF. 


