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ADOECEU, JOGA FORA? 
 

A Telefonica VIVO, mais uma vez, abre sua caixa de maldade 
contra os trabalhadores. Já havíamos denunciado anteriormente e 
acreditávamos que essa prática desumana tivesse sido extinta, mas, 
infelizmente, o Sinttel-DF tem recebido denúncias da categoria 
informando que a líder de mercado continua dispensando trabalhadores 
que retornam de afastamento por motivo de doença. O sindicato já 
denunciou essa prática ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e 
espera que a empresa seja punida.  

 

A Telefonica VIVO não aceita que o trabalhador fique doente e, se fica doente, no seu retorno 
às atividades é descartado sumariamente como uma peça descartável. 

 

De acordo com as denúncias que chegam ao Sinttel-DF, a maioria das causas de 
adoecimentos e afastamentos de trabalhadores da Telefonica VIVO está relacionada às 
condições de trabalho na empresa, ou seja, pressões psicológicas e às vezes até assédios 
para bater metas abusivas, o que afeta a saúde mental e física do trabalhador. 

 

Diante dessa situação inaceitável, solicitamos a todos os trabalhadores que não deixem de 
pegar o atestado médico quando for necessário, para ter um histórico e garantir os seus 
direitos. 
 

Trabalhadores cuidem de sua saúde, pois ela não tem preço. Se for afastado, guarde uma 
cópia dos atestados médicos e laudos em local seguro. Em caso de acidente ou doença do 
trabalho, exija a abertura de CAT e tenha as provas para assegurar uma futura estabilidade 
devido à uma possível doença adquirida no trabalho. 

 

Procure o Sindicato! Todo trabalhador que for desligado da empresa após o retorno do 
afastamento por doença, entre em contato com o Sindicato para tirar suas dúvidas, pois é 
possível reverter demissões arbitrárias. O departamento jurídico do Sinttel-DF está à 
disposição do trabalhador, não tenha medo de correr atrás dos seus direitos! 

 

FILIE-SE, fortaleça a nossa luta! 
( https://www.sinttel.org.br/codefilia.html) 

 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas!  
Receba nossos boletins por e-mail.  
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