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Reunião suspensa. 
Como discutir proposta de aditivo sem ao menos o Acordo Coletivo de 

Trabalho 2016 estar assinado? 
 

 

O SINTTEL-DF informa aos companheiros da TELEFONICA/VIVO que a última 
reunião realizada no dia 14 de setembro, em Brasília, entre a CNN-FITRATELP e os 
representantes da empresa, terminou em um tremendo impasse, sem ao menos a 
mínima possibilidade de discussão de qualquer tipo de proposta de ACT. 

 

Senão vejamos, como a TELEFONICA quer aditivar um Acordo Coletivo que 
teoricamente “não existe”? É bom lembrar que, a soma contraproducente de: 
PREPOSTOS (representantes da empresa na mesa) SEM AUTONOMIA + a POLÍTICA 
INTRANSIGENTE QUE TOMOU CONTA DA TELEFONICA, resultou numa série de 
pendências trabalhistas sem resposta que, entre outras, culminou com uma total falta 
de credibilidade e com a inexistência de instrumento normativo assinado. 

 

Diante de tamanha contradição, a CNN-FITRATELP entende que SOMENTE A 
PRESENÇA da atual Vice-Presidente de Recursos Humanos na mesa de negociação 
poderá elucidar qual o rumo a TELEFONICA pretende levar as negociações. O “convite” 
já foi formalizado (confira no verso do informativo). A “bola” está com a empresa. 

 

  Fiquem atentos aos próximos informativos! 
 

DEMISSÕES E TERCEIRIZAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL 
ACENDEM O ALERTA. 

 

          Não bastassem todos os problemas acumulados desde 2015, pela nova “gestão 
startup de RH” da TELEFONICA, agora a empresa acena com demissões e com a ameaça de 
terceirização da “planta externa” no Rio Grande do Sul.  
 

          Questionados em mesa, os representantes patronais garantiram que a empresa não 
tem interesse em terceirizar sua planta externa e que esse movimento “se restringe somente 
a algumas cidades do RS”. Porém, como credibilidade é uma coisa que anda em falta na 
MULTINACIONAL ESPANHOLA, ultimamente, é bom ficarmos atentos, mobilizados e 
prontos para a luta. 
 

           No Rio Grande do Sul os trabalhadores já estão se mobilizando para lutar e resistir a 
mais essa arbitrariedade da TELEFONICA. Para tanto, os bravos companheiros do sul 
contam com o total apoio e respaldo da FITRATELP e dos demais sindicatos filiados. TODO 
APOIO AO RIO GRANDE! A RESISTÊNCIA TENDE A SE ESPALHAR! 
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CAMPANHA SALARIAL 2017 DOS TRABALHADORES DA TELEFONICA. 

NO MUNDO DO TRABALHO NADA SE CONCEDE, TUDO SE CONQUISTA. 


