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TELEFONICA / VIVO

 EMPREGADOS DA REDE PRÓPRIA 
NO INTERIOR SÃO DEMITIDOS

Sinttel/RS denunciou há uma semana a possibilidade de demissões

Na quinta-feira passada, dia 14 de setembro, ini-
ciaram-se as demissões na REDE EXTERNA PRÓ-
PRIA da VIVO, conforme o Sinttel/RS avisou que 
era o plano da Telefônica realizar. Em um primeiro 
momento os gestores da VIVO continuam negan-
do a intenção de demitir os quase 500 empregados 
da Rede não terceirizados, mas acabaram admitin-
do que o INTERIOR estava sendo entregue para a 
TLSV e que seriam umas 70 demissões.

Onde passa boi, passa boiada! – Primeiro, demi-
tem o pessoal da Vivo no Interior. Depois, demitem 
o pessoal da Capital e região Metropolitana. E, se não 
houver nenhuma resistência dos trabalhadores orga-
nizados por seu sindicato – o Sinttel/RS, esta demis-
são em massa da VIVO vai se dar em capítulos: cada 

SUSPENSA A RODADA DE NEGOCIAÇÃO DA DIREÇÃO DA VIVO
COM A FITRATELP EM BRASÍLIA, APÓS NOTÍCIA DAS DEMISSÕES

Na quinta-feira, dia 14, foi realizada a primeira rodada de negociação nacional da re-
novação do Acordo Coletivo de Trabalho com a Vivo e a Fitratelp, tendo a participação 
do diretor Valmir Losekan do Sinttel/RS, em Brasília.

Assim que Losekann denunciou as demissões que se iniciaram no RS e houve a 
confirmação das primeiras 70 demissões na VIVO nos próximos meses, com o 
objetivo de aumentar a terceirização na TLSV no Estado, e que estas demissões 
podem acontecer nos demais estados, a confusão foi criada. Foi suspensa a reunião 
e exigida a presença da Vice-Presidente de Recursos Humanos da Telefônica para 
dar as devidas explicações, sobre as demissões em andamento na empresa. 

TRABALHADORES DE CAMPO E ADMINISTRATIVOS NA LUTA!
JUNTOS SOMOS, MAIS FORTES! 

dia uns 10 demitidos, como já aconteceu ontem, até 
não sobrar nenhum empregado da Ex–GVT.

E o pior, o pessoal que for demitido, não tem 
nenhuma garantia de que será contratado pela 
TLSV e, se for, vai ter uma grande redução no seu 
valor do tíquete, locação de carro e plano de saúde, 
pois a TLSV, não tem Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) assinado com o Sinttel/RS, e sim com um 
sindicato da sua confiança – o Sincab, que não tem 
sindicalizados, não representa os trabalhadores 
empregados da TLSV adequadamente e negocia 
os piores acordos com o patrão, sem fazer assem-
bleias com os trabalhadores para definir se as pro-
postas negociadas por ele, com o patrão, devem ser 
aprovadas ou não.

SE AS DEMISSÕES NÃO FOREM SUSPENSAS NA VIVO
O SINTTEL/RS CONVOCARÁ ASSEMBLEIA DA CATEGORIA 
PARA INICIAR UMA GREVE CONTRA A TELEFONICA!



A TLSV, há mais de 10 anos, desde a época que trabalhava para a GVT, definiu de forma unilateral que seus em-
pregados seriam representados por um sindicato Amigão do Patrão. O Sincab – Sindicato de TV a cabo, serviço que 
a TLSV nem queria contratar mais com a Vivo na última licitação e para o qual os seus empregados tiveram que ser 
retreinados, recentemente.

Por que a TLSV, faz tanta questão de ter uma relação com o Sincab? Os dois se dão muito bem, negociam numa 
mesa o acordo de reajuste, sendo que este Sindicato nem convoca assembleias com seus representados e decide sozi-
nho aprovar a proposta do patrão. Esta prática provocou que a TLSV tenha os piores salários, tíquetes, locação de car-
ro e plano de saúde para os seus empregados. Em troca, o SINCAB recolhia o imposto sindical e ficava feliz. A TLSV 
pagava pouco e ficava feliz. E os trabalhadores continuavam se ralando. Por isto, o Sincab e a TLSV se dão muito bem.

Agora, em 2018, não tem mais imposto sindical, então o Sincab fechou o seu escritório em Porto Alegre, demitiu 
a sua única empregada e voltou para São Paulo. Mas antes fechou mais um de seus acordos ridículo, com reajuste de 
2,07% nos salários, sem consultar nenhum trabalhador. Mais uma vez agradando o seu PATRÃO – A TLSV!

O SINTTEL/RS ESTÁ RECOLHENDO FICHAS 
DE SINDICALIZAÇÃO DOS EMPREGADOS NA 
TLSV PARA EXIGIR DA EMPRESA o reconheci-
mento da nossa representatividade junto a seus em-
pregados e o início das negociações para o fecha-
mento do primeiro acordo coletivo de trabalho com 
a TLSV e o Sinttel/RS.

O Sinttel/RS, já recolheu mais de 100 fichas 
de sindicalização assinadas pelos empregados da 
TLSV, em todo Estado, mesmo estes trabalhadores 
sendo coagidos pela empresa a não fazer isto, se não 
seriam demitidos.

– Não cabe às empresas definirem em que sindi-
cato os seus empregados serão filiados. A sindicali-
zação é uma decisão individual dos trabalhadores. 
Quando faz isto e ameaça os seus empregados, a 
TLSV está cometendo um crime em relação à livre 
organização sindical.

Ou a TLSV, reconhece esta vontade dos seus em-
pregados ou estaremos levando esta nossa denúncia 
ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e à SRTE-
-RS, para acabar com estas e outras irregularidades 
desta empresa. 

Os empregados na Vivo, Claro, Tim e Oi, seus 
potenciais clientes, são representados pelo Sinttel/
RS. Os empregados das maiores terceirizadas no Es-
tado: Ezentis, CETP, Serede e Radiante também são 

A OUTRA PONTA DA SACANAGEM DA VIVO:

– O AUMENTO DA TERCEIRIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
NA TLSV – EMPRESA QUE TEM A PIOR RELAÇÃO 
COM OS EMPREGADOS:
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SINDICALIZAÇÃO
representados pelo Sinttel/RS. Por que na TLSV seria 
diferente?

Assim que definirmos esta representação, convo-
caremos os trabalhadores, empregados na TLSV, para 
participarem da primeira assembleia do Sinttel/RS. 
Será elaborada uma pauta de revindicação para fechar 
o primeiro acordo coletivo de trabalho, buscando au-
mentar o valor dos salários, tíquetes, locação de veícu-
los e melhoraria no plano de saúde, nas condições de 
trabalho e a possibilidade
de acessar os convênios
e colônias de lazer
do Sinttel/RS.

             

A FITRATELP enviou ofício,em 14/09/2017, para Tele-
fônica solicitando que na próxima reunião  seja impre-
terivel a presença da vice-presidente  da empresa.
Atenção Trabalhadores do setor administrativo,também 
correm risco de redução do quadro funcional. 


