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Pesadelo sem fim. 

Desvalorização, precarização e ganância na “TELEFONICA GVTista”. Esse é o 
infeliz retrato de uma “empresa rentista” que só enxerga números em 

detrimento de pessoas. 
 

 

           Escândalo de desvios milionários coadunados pela 

sua ex-diretora de marketing, condenações no TST por 

prática de assédio moral, ausência de instrumento 

normativo (ACT 15/16) assinado em diversos Estados, 

pelo descumprimento de itens previstos na proposta 

aprovada nas assembleias de trabalhadores... esse é o 

cenário atual da MAIOR “TELCO DIGITAL” do país.   
 Diante desse quadro, a Comissão Nacional de Negociação da FITRATELP esteve 

reunida com representantes da TELEFONICA, no dia 25 de agosto, em Brasília, para início 

do processo de negociação do ACT 16/17, sendo contemplada com uma proposta, 

resumidamente, de REAJUSTE ZERO e AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. 

Pasmem, é isso mesmo... REAJUSTE ZERO e AUMENTO DA JORNADA. 

Não bastasse toda a desvalorização dos salários, a precarização de benefícios com o 

malfadado BE FLEX, principalmente o Plano de Saúde, o processo de demissões em massa, 

a insegurança e as ameaças, promovidas em 2015 pelo RH FINANCISTA da TELEFONICA, 

agora somos obrigados a nos deparar com mais essa postura desqualificada, desses “neo-

escravagistas”, que traduz bem o seu sentimento pelos trabalhadores da empresa: 

DESPREZO.  

Além de REJEITAR com veemência essa postura, os sindicatos da FITRATELP ainda 

denunciaram o descaso da empresa com as demandas relacionadas aos planos de saúde, 

a ilegalidade das “cobranças extras” aos empregados, referentes ao BE FLEX, a prática de 

assédio moral, as constantes greves das terceirizadas, os procedimentos internos 

interpostos aos trabalhadores, sem respaldo legal ou do ACT, como a “Política de 

Afastamentos” e a “Política da Flexibilização dos intervalos de Almoço”, entre outros.   

 Uma nova reunião foi agendada para o dia 14 de setembro, também em Brasília. 

Porém alertamos, de antemão, que, se não mudar de postura, a TELEFONICA vai nos 

empurrar novamente para o embate e para os tribunais. LUTAR! LUTAR! E LUTAR!  

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


 

 
FONTE: http://economia.ig.com.br/empresas/2016-08-23/vivo-assedio-chicote.html 

 

 
FONTE: http://www.oantagonista.com/posts/escandalo-da-vivo-teria-sido-abafado-pelo-uol 

 

 
FONTE: http://www.gazetadopovo.com.br/economia/para-executivo-telefonica-recebeu-uma-gvt-

gratis-9ks8fzbn7ms27slhjynxmtxqn 


