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Uma 
empresa em 

pedaços. 
 

Alô Madri! Resultado dos 7 meses de “gestão GVTista” na 
TELEFONICA BRASIL salta aos olhos... Discórdia, imposição, 

discriminação, segregação, precarização, insatisfação, 
desmotivação e dissídios pelo Brasil afora.  

 

 

Primeiro foi o SINTTEL-DF. Agora os demais sindicatos da FITRATELP (MG, 

RS, PB, PI, PA, MA, SE), também, autorizaram a federação a suscitar o Dissídio 

Coletivo, diretamente no TST, logo após o fim do recesso do poder judiciário, em 

janeiro/16. Do “outro lado”, apesar das tentativas de “alguns Estados” de 

empurrar “goela abaixo” dos TRABALHADORES o “pacote de maldades e 

sacanagens” da TELEFONICA/GVT, nos chegam notícias de que os Estados da 

Bahia, Mato Grosso e Goiás também seguem na luta, seja por intermédio de 

denúncias no Ministério Público (BA), seja com pedido de Dissídio Coletivo (GO). 

Isso reforça ainda mais nossas ações em Brasília e todo o nosso esforço em não 

sucumbir diante do poder do capital, e das migalhas dispensadas pelos abastados 

“diretores de plantão da empresa” aos TRABALHADORES.  
 

Destacamos ainda que, apesar das tentativas desesperadas do VP de 

Recursos Humanos em divulgar comunicados internos dando conta de uma 
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situação controlada, e pacificada, dentro da empresa, a verdade é uma só: 

“nunca antes na história” recente da Telefonica Brasil a empresa 

esteve tão dividida, em tamanho descrédito e com sua imagem tão 

arranhada perante a maioria absoluta dos seus empregados. 
 

Esse é o resultado de se administrar uma empresa do tamanho e da 

importância da TELEFONICA como se a mesma fosse uma reles “empresa de 

fundo de quintal”. ALÔ MADRI! Está passando da hora de agir...   
 

Aos TRABALHADORES fica nossa mensagem de ânimo e força nesse período 

difícil. Porém estejam certos de que 2016 vai chegar envolto de esperança na 

justiça e no sucesso das nossas ações. Aguardemos, então, o encerramento do 

recesso do poder judiciário e o desenrolar das nossas ações, certos de que, se for 

para cair, cairemos de pé, lutando até o fim, em todas as instâncias, contra os 

desmandos patronais e a leniência de alguns e pelos direitos dos 

TRABALHADORES. Boas Festas! 

 

 

 

 
 
 
  

 
 

CAMPANHA SALARIAL 

2015 DOS 

TRABALHADORES DA 

TELEFONICA/VIVO/GVT 

NO MUNDO DO TRABALHO NA SE 

CONCEDE...TUDO SE CONQUISTA! 
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