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Expostos à Covid-19  
Trabalhadores das lojas da Telefônica VIVO denunciam negligência 

da empresa 
 

O SINTTEL-DF tem recebido várias denúncias dos trabalhadores das lojas da Telefônica 
VIVO nos Shoppings de Brasília, informando que a categoria está exposta aos riscos de 
contaminação pela Covid-19, uma vez que a empresa adotou o sistema “Drive-Thru” para 
continuar atendendo os clientes presencialmente neste momento gravíssimo da pandemia 
(lockdown) no Distrito Federal. 
 

 
O decreto Nº. 41.842 do Governo do Distrito Federal determinou o fechamento dos 
shoppings, mas os atendimentos presenciais aos clientes continuam sendo realizados, 
iniciando-se via WhatsApp das lojas e em seguida os trabalhadores são obrigados se 
deslocarem até a garagem ou estacionamento dos shoppings para dar prosseguimento aos 
atendimentos na forma presencial.   
 

 
Os empregados continuam comparecendo ao local de trabalho dentro dos shoppings, 
permanecendo confinados em espaços reduzidos e sem ventilação adequada, uma vez 
que o fazem à portas fechadas, o que favorece a aglomeração e contágio pelo 
Coronavírus. Para piorar, a categoria informou ao sindicato que nas lojas do JK Shopping, 
Taguatinga Shopping e Park Shopping há registros de trabalhadores contaminados ou 
aguardando resultados de testes de Covid-19.   
 

Diante dessa situação, o SINTTEL-DF encaminhou correspondência à Telefônica VIVO 
cobrando providências para proteger a saúde e a vida dos empregados das lojas.  Pedimos 
aos trabalhadores que denunciem ao SINTTEL-DF o descumprimento das normas de 
prevenção à Covid-19 emitidas pelo GDF/MS/OMS no seu local de trabalho e também 
através do telefone da ouvidoria do GDF, 162 opção (1). A sua atitude poderá livrar você 
e sua família da Covid-19. Mantenha distanciamento social, use a máscara e faça a 
higienização das mãos.  

 

ORIENTAÇÃO IMPORTANTE AOS TRABALHADORES 
Os trabalhadores continuam reclamando das condições de trabalho nas lojas. Os mobiliários – mesas, cadeiras não 
adequadas ergonomicamente, etc. – são de péssima qualidade e têm causado danos à saúde dos trabalhadores.  
Solicitamos a todos que não tenham medo de pegar atestados médicos e apresenta-los à empresa. A legislação protege 
com estabilidade de 12 meses após o retorno do INSS os trabalhadores que adoeceram em razão de doenças adquiridas 
ou agravadas pelas condições de trabalho, a exemplo de problemas ortomusculares causados pelo mobiliário 
antiergonômicos e em péssimas condições da empresa. Esclarecemos que o SINTTEL-DF tem denunciado essas 
irregularidades, mas a empresa não toma as providências. Emprego você consegue outro, saúde e qualidade de 
vida, nem sempre! 
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FILIE-SE, fortaleça a nossa luta!  

(http://www.sinttel.org.br/novafiliacao.asp)  
 

Receba nossos boletins por e-mail: http://www.sinttel.org.br/cadastreemail.asp  

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 
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