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Incompetência ou
molecagem?
Representada pelo seu “RH da fachada” TELEFONICA retrocede naquilo que se
comprometeu e desconsidera o que já foi formalizado.
Muda Presidente, sai Vice-Presidente de RH mas parece que o resquício, a influência nefasta,
o ranço da gestão “GVTista” permaneceu na TELEFONICA. Lembrando que a política de
Recursos Humanos da antiga GVT, nas questões trabalhistas, era baseada, fundamentalmente,
na premissa do: “... não negociar... se negociar, não formalizar... se formalizar, não assinar... e se assinar,
NÃO CUMPRIR...”. Afinal, foram 3 anos sem Acordo Coletivo assinado no Distrito Federal.
Na reunião do último dia 07, em Brasília, dentre as várias pendências trabalhistas abordadas
pelo SINTTEL-DF, junto com a CNN-FITRATELP, e que carecem de soluções rápidas e
definitivas, a empresa: NÃO honrou o compromisso assumido (e formalizado) referente ao
credenciamento das Clínicas no Plano AMIL 50 (DF), RETROCEDEU e sinalizou o
adiamento da Flexibilização do Horário de Almoço, inicialmente confirmado para abril/17 e
NÃO sinalizou nenhuma proposta concreta para solucionar a segregação do Piso dos
Engenheiros que deixou de ser nacional, a partir de uma “canetada”, desde o ano passado.
Alertamos a TELEFONICA a respeito do elevado índice de insatisfação, e desmotivação, dos
empregados, e do descrédito que permeia os corredores da empresa quanto aos assuntos
relacionados à sua Diretoria de Recursos Humanos. Uma lástima que se retrata no resultado
(“o verdadeiro”) da última pesquisa de clima organizacional da empresa.
Aguardamos a “presteza” da empresa de agendar uma nova rodada de discussões, se é que
ainda existe CREDIBILIDADE para isso, e conscientizamos os companheiros que sem LUTA
e MOBILIZAÇÃO não há CONQUISTA. As ações na justiça são válidas, ajudam e podem
ser o caminho, mas nada como uma boa e velha pressão na porta da empresa para fazer valer
nossos direitos.

2017!
ANO DE LUTA
NA VIVO.

 PELO FIM DO “BE FLEX”.
 POR UM PLANO DE SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS.
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