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Informes do Grupo Telefonica/VIVO/GVT. 

“Pesquisa de Clima”?? 
Está de brincadeira?? 

 

   Parece brincadeira, mas depois do ano 
mais traumático da TELEFONICA no Brasil, 
quanto as questões trabalhistas, com ações 
judiciais pipocando pelo país afora e a 
insatisfação generalizada nos corredores 
da empresa, a Vice-Presidência de RH solta 
uma “Pesquisa de Clima e Compromisso” 
junto aos empregados para tentar “limpar 
a sua barra” e mascarar sua incompetência 
na condução do processo de negociação do 
ACT 2015.  

 
 

   Desta feita o SINTTEL-DF sugere aos 
trabalhadores que boicotem a pesquisa ou 
mesmo que retardem ao máximo seu 
preenchimento. Caso resolvam preencher a 
malfadada pesquisa, critiquem a 
desvalorização, a precarização e falta de 
reconhecimento profissional dispensados 
pela maior empresa de telecom do Brasil 
aos seus “colaboradores”. 

 

 

FITRATELP entra com 

pedido de Dissídio 

Coletivo no TST. 
   Informamos aos trabalhadores do grupo 
TELEFONICA/VIVO/GVT que a 

FITRATELP, Federação que engloba os 
sindicatos de MG, RS, DF, PB, PI, MA, SE, PA, 
também ingressou com pedido de Dissídio 
Coletivo, diretamente no TST, no último dia 
07 de janeiro (plantão do tribunal). Desta 
feita, somam-se ao SINTTEL-DF, todos os 
demais Estados filiados à FITRATELP, além 
dos Estados discordantes da outra 
federação, na luta pela melhoria da 
proposta do ACT 2015 e em defesa dos 
nossos benefícios. A primeira audiência 
de conciliação no TST está marcada para 
o dia 28 de janeiro, próxima quinta-feira. 

 

 

Liminar mantém 
Bradesco Saúde na Bahia. 

 

   Primeira derrota do grupo 
TELEFONICA/VIVO/GVT nos tribunais 
vem da Bahia, onde uma liminar (Tutela 
Inibitória) suspendeu a mudança do Plano 
de Saúde até o julgamento do mérito. 
Além da Bahia, os Estados de Minas Gerais 
e do Rio Grande do Sul, também 
questionam a mudança unilateral do Plano 
de Saúde na justiça, lembrando que o 
SINTTEL-DF foi o primeiro a ingressar com 
a ação civil pública contra mais essa 
arbitrariedade da empresa. 
   Ratificamos, ainda, que a “audiência 
inaugural” da nossa ação está marcada 
para o dia 29 de fevereiro. 
 
 

 

Fiquem atentos aos próximos 
informativos! 
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