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A TELEFÔNICA DE ESPANHA, BUSCANDO AUMENTAR SEU LUCRO, 
AMPLIA A EXPLORAÇÃO DE SEU EMPREGADOS PRÓPRIOS DA VIVO 

E PRINCIPALMENTE DE SEUS TERCEIRIZADOS:

A TELEFÔNICA DE ESPANHA, dona da VIVO, 
para aumentar seus lucros de sua matriz na Europa, am-
plia sua exploração no Brasil, propondo reajuste zero, nos 
salários de seus empregados da VIVO, e realiza demissões 
de seus empregados próprios na Rede Externa, ainda não 
terceirizados, para também reduzir custos.

Para completar este quadro de exploração, a TE-
LEFÔNICA DE ESPANHA, refez os contratos da VIVO 
com seus ALIADOS, reduzindo valores pagos, para suas 

Empreiteiras, forçando elas a entrar na faixa de descum-
primento da legislação trabalhista e irresponsabilidade 
operacional, para continuar prestando serviços para esta 
OPERADORA EXPLORADORA.

Este aumento na exploração da TELEFÔNICA, 
consegue unir Empregados próprios da VIVO e das suas 
Terceirizadas ( EZENTIS, TLSV e CETP), contra estes 
abusos da maior operadora de telecomunicações de Bra-
sil.

SINTTELRS PROTESTA CONTRA A TELEFÔNICA, PELA PROPOSTA DE REAJUSTE ZERO NOS 
SALÁRIOS E DEMISSÕES NA REDE EXTERNA PRÓPRIA DA VIVO:

A Direção do SINTTELRS, protesta contra a TELEFÔNICA, pela proposta ridícula de reajuste ZERO nos salá-
rios dos Empregados da VIVO, bem como contra as demissões que acontecem com seus empregados próprios da rede 
externa, para provocar uma economia de custos, em prejuízo ao atendimento de seus clientes.

A VIVO demite suas equipes próprias da Rede Externa, e distribui o seu serviço para as suas Empreiteiras Alia-
das, que também já foram pressionadas na última licitação, para reduzirem custo nos seus contratos, que provoca nelas 
uma precarização nas condições de trabalho, e maior exploração de seus empregados, gerando uma série de conflitos.

EMPREGADOS DA EZENTIS, DECIDEM SOBRE 
GREVE CONTRA O AUMENTO DA EXPLORAÇÃO 

NA EMPRESA TERCEIRIZADA DA VIVO:

Esta Empreiteira Aliada da Telefônica, terá uma assembleia, 
nesta terça, 17\10, após nova tentativa de negociação com o Sindicato, 
onde será analisada a nova proposta e se será necessário a deliberação 
por uma greve, por tempo indeterminado, nos próximos dias. As pen-
dências são as seguintes:

1- Empresa propõem reajuste dos salários e demais cláusulas, 
abaixo de outras filiais. ( queremos reajuste iguais as outras filiais)

2- Descumprimentos na legislação trabalhista, por não pagar 
a periculosidade, para boa parte de seus técnicos. ( regularizar este 
pagamento de periculosidade, a todos os técnicos, expostos ao risco).

3- Falhas no seu sistema de controle de horas trabalhadas (não 
homologado no MTE), onde exigimos que estas falhas sejam corrigi-
das.

4- Empresa ameaça com corte nas horas-extras, que antes 
eram pagas.
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SINDICATO DENUNCIA A TERCEIRIZADA DA VIVO – TLSV, 
POR CRIME A LIVRE ORGANIZAÇÃO SINDICAL E 

DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO 
DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES:

A TLSV, Empreiteira Aliada que ganhou na última licitação, a maior parte do contrato da VIVO, paga 
o menor valor de: salário, tíquete e locação de veículos, das suas concorrentes, beneficiada pela falta de 
atuação do Sindicato - SINCAB, que diz representar os seus empregados, mas que até agora, foi um mero, 
arrecadador de imposto sindical por anos.

Os Empregados desta Empresa, revoltados com isto, solicitaram a mudança de representação para o 
SINTTELRS, e para isto, já realizaram mais de uma centena de sindicalizações, e tem sua decissão ignorada 
pela TLSV, como se o empregador pudesse definir esta representação por decreto. - O SINTTELRS, está 
denunciando isto, junto a VIVO(sem solução) e agora junto ao MPT, Ministério Publico do Trabalho, por 
crime a livre organização sindical.

Não bastasse isto, esta Empresa, está forçando seus empregados a trabalharem em dia de chuva, na 
rede externa, em cima de escadas(denúncia realizada pelo SINTTELRS, na última quinzena de setembro), 
e descumprindo outra série de procedimentos necessários para a prevenção de acidentes de trabalho, o que 
pode provocar mais uma interdição nos trabalhos na rede externa, como acontece atualmente com uma 
antiga terceirizada da VIVO – a SINOS, que teve duas interdições nestes últimos três anos, por acidentes 
graves e fatais, com reincidência de mortes, em função de não se aplicar procedimentos básicos de preven-
ção de acidentes.

OS EMPREGADOS DA CETP, TAMBÉM PODEM PARAR, 
NOS PRÓXIMOS DIAS, CASO SEU ACORDO COLETIVO 

NÃO SEJA RENOVADO:
A CETP , outra Empreiteira Aliada, tem seu acordo coletivo de 

trabalho vencido desde maio, que já teve a primeira proposta rejeita-
da na assembleia, e que após nova rodada de negociação, a Direção do 
Sindicato, aguarda uma última proposta da Empresa, para levar para a 
assembleia,e caso seja rejeitada novamente, pode gerar outra greve, nos 
próximos dias.

Esta Terceirizada, vem apresentando uma série de irregularidades 
que o Sindicato está procurando corrigir, nas negociações, como o não 
fornecimento de uniforme adequado, jornada de trabalho abusiva, sem 
intervalo de interjornada adequado, para algumas equipes de campo, 
pressão para trabalho em dia de chuva, na rede externa, e risco de aci-
dente de trabalho, por não cumprir outros procedimentos básicos de 
prevenção.

CONTRA A EXPLORAÇÃO DA TELEFÔNICA!
UNIDOS, SOMOS MAIS FORTES!


