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TELEFONICA VIVO 

Trabalhadores de lojas 
        O SINTTEL-DF tem recebido inúmeras denúncias de trabalhadores das lojas da TELEFONICA VIVO 

em shopping centers, relatando que estão sendo obrigados a custear os exames de testagem para a COVID-

19 ou realiza-los nos postos de atendimento gratuito do GDF.  

 

       Ocorre que o exame custa, em média, R$ 300,00 e os trabalhadores não podem pagar esse valor a 

cada 15 dias. Além disso, todos sabem que os exames gratuitos do GDF têm uma testagem diária limitada, 

que são agendados previamente e o usuário precisa enfrentar filas em sistema de drive thru. 

 

       No Distrito Federal está vigente o Decreto nº 40.817 de 22/05/2020 que determina que todos os 

empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviços em shopping centers realizem testes 

para a COVID-19 a cada 15 dias (Art. 4º, § 2º). 

 

       Esclarecemos ainda que o ônus de funcionamento da atividade econômica não pode ser repassado aos 

trabalhadores. Estamos recebemos várias denúncias de que os gerentes estão coagindo os trabalhadores 

a pagar os testes, sob pena de demissão.  

 

       Diante das denúncias dos trabalhadores, o SINTTEL-DF fez denúncias na ouvidoria do GDF (em anexo), 

no Ministério Público do Trabalho da 10ª Região (em anexo) e também nas administrações dos shoppings 

centers, para que intensifiquem as fiscalizações e cobrem esses exames das empresas, pois o ônus da 

atividade econômica é do empresário e não pode ser repassado ao trabalhador. 

 

       Convocamos todos os trabalhadores de loja em shoppings centers que se sentirem coagidos pelos 

gerentes ou supervisores para a realização dos exames para a COVID-19, que denunciem ao Sindicato em 

nossa página no link (http://www.sinttel.org.br/faleconosco_novo.asp), pois a identidade será preservada. 

Essas informações são fundamentais para que o sindicato possa agir e tomar as medidas legais cabíveis, 

bem como solicitar da TELEFONICA VIVO as providências sobre a gestão desse funcionário. 

A “Caixa de Maldade” da TELEFONICA VIVO em 2020 não fecha mais. Iniciou com 

o caso das vacinas da gripe com reembolso, depois o cancelamento unilateral do 

adiantamento do PPR 2020 para os trabalhadores, não deixando de repassar os 

lucros aos acionistas. 
E não parou por aí. Em plena pandemia do Coronavírus, a TELEFONICA VIVO quer 

os trabalhadores de loja pagando os exames de teste para a COVID-19, para que a 

loja não seja notificada por descumprimento do decreto do GDF e, consequentemente, autuada. Assim, a 

empresa demostra que não tem o mínimo de consideração e respeito pelo trabalhador. (Continua no verso)! 
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       Por outro lado, nas mídias sociais a empresa passa a imagem de uma organização empresarial que se 

preocupa com todos e faz doações para o combater a Covid-19. Se apresenta como boazinha para a 

sociedade, mas não se preocupa com quem está na sua linha de frente, os empregados. Mais grave, 

recebemos informações que após a abertura das lojas em Shoppings vários trabalhadores já foram 

contaminados pela COVID-19.  

 

       O trabalhador precisa de segurança para trabalhar. Como dissemos anteriormente, quem se preocupa 

com trabalhador é o Sindicato! A empresa só pensa em lucro, não importando se isso irá custar uma 

vida de alguém. 

  

       Convocamos, mais uma vez, todos os trabalhadores a participarem das Assembleias. Lutem juntos com 

o SINTTEL-DF, pois somente unidos iremos conseguir melhorias nos benefícios e nas condições de trabalho. 

 

       Essas atitudes da TELEFONICA VIVO são sinais de que a batalha para negociar o ACT 2020 não será 

fácil, o que exige a participação de todos os empregados na nossa Campanha Salarial. Sendo assim, 

participe mais e ajude a divulgar os boletins, cadastre seu e-mail para ficar informado em nosso site 

(http://www.sinttel.org.br/cadastreemail.asp) e filie-se pelo link (http://www.sinttel.org.br/novafiliacao.asp), 

ajude a fortalecer a nossa luta em defesa da categoria. O SINTTEL-DF está presente! 

 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 


