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Aprovada a proposta de ACT. 
Reunidos em Assembleia Geral no último dia 01, trabalhadores do grupo 

TELEFONICA/VIVO/GVT aprovam proposta de ACT 2015/2016 da 
empresa. 

 
 

 Informamos a todos os interessados que a maioria dos trabalhadores do grupo 

TELEFONICA/VIVO/GVT, que participaram das Assembleias realizadas no último dia 

01, decidiu aprovar a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 

formalizada pela empresa. Desta feita os companheiros de Brasília seguiram a 

tendência dos demais Estados representados pelos sindicatos da FITRATELP (DF, RS, 

MG, PA, PI, PB, MA, SE), seja na quantidade de votos dos presentes nas assembleias, seja 

na maioria dos Estados, critérios adotados pela federação para aprovação de qualquer 

encaminhamento. O resultado já foi formalizado à empresa para que sejam 

providenciados os devidos pagamentos previstos na proposta, dentro dos prazos 

estabelecidos. 
 

Desta feita faz-se necessário destacar que graças a nossa luta (trabalhadores e 

sindicatos da FITRATELP juntos) uma empresa do segmento de Telecomunicações 

foi levada pela primeira vez, pós-privatização (1998), as barras de um Tribunal e teve 

de retroceder quanto a sua postura de achatamento do valor dos benefícios fornecidos. 
  

Quanto a proposta, apesar da sua aprovação, ficou demonstrada toda a decepção 

e insatisfação dos trabalhadores com a postura mesquinha, impositiva e 

discriminatória da atual direção da TELEFONICA, que prima pela mão-de-ferro e pela 

precarização de benefícios históricos da categoria. A pergunta que fica é: Até quando 

os “verdadeiros donos” da TELEFONICA vão dar guarida a essa gestão 

desacreditada e desagregadora?  
 

Diante da aprovação da proposta o SINTTEL-DF acatará e respeitará a decisão 

democrática e soberana da assembleia. Porém nossa predisposição em lutar por 

justiça, igualdade, reconhecimento e melhores condições de trabalho na 

TELEFONICA/GVT continua, e continuará firme em 2016. Para isso será 

FUNDAMENTAL a manutenção do APOIO, da PARTICIPAÇÃO e da MOBILIZAÇÃO de 

TODOS os trabalhadores em torno do sindicato. A LUTA CONTINUA! 

http://www.sinttel.org.br/


VERGONHA! 
 

 
 

É esse tipo de sindicalismo que nos 

prejudica nas mesas de negociação 

e nos tribunais.  
 

 Menosprezando a inteligência dos trabalhadores, jogando 

com as palavras e com os fatos, “determinados sindicalistas” 

tentam se vangloriar da luta alheia buscando esconder sua 

postura passiva, leniente e servil diante do capital e das 

imposições patronais. 
 

 Porém não nos furtaremos a lutar contra tudo e contra todos 

na defesa dos salários, benefícios, direitos e condições dos 

trabalhadores em quaisquer instâncias que se façam necessárias, 

seja na porta das empresas, seja nos tribunais. AQUI É BRASÍLIA! 


