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Atendendo o pedido dos mais de 150 empregados 
da TLSV, que já se sindicalizaram com o SINTTEL, 
buscamos o reconhecimento de nossa representação 
junto a VIVO e sua terceirizada a TLSV, para buscar 
melhorar as suas condições de trabalho, pois o 
Sindicato - SINCAB, que diz os representar os seus 
empregados, não se dá o trabalho de ouvir os 
trabalhadores em assembleias, e pactua acordos 
cole�vos de trabalho, sem convocar a categoria para 
par�cipar da decisão, até por isto, os empregados da 
TLSV, tem baixos salários e valores de �quetes, 
locação de veículos e plano de saúde muito ruins.

Já solicitamos reuniões com a TLSV( que se negou 
a reunir conosco), e com a VIVO  (que já reunimos, 
sobre este assunto, sem solução ainda), e agora, 

solicitamos uma reunião de mediação com a SRTE-RS, 
Superintendência Regional do Ministério do Trabalho 
no Rio Grande do Sul, para exigir da empresa, o 
respeito a vontade dos empregados da Empresa, que 
querem passar a ser representados pelo SINTTEL, e 
novamente a Empresa não compareceu, a reunião de 
mediação.

As possibilidades de negociação com a Empresa, 
estão se esgotando, resta chamar a TLSV, no MPT-RS, 
Ministério Público do Trabalho, e no TRT-RS, no 
Tribunal Regional do Trabalho, pois como negociar 
com uma empresa, que se nega, a fazer o mínimo, que 
é sentar em uma mesa, e negociar com o Sindicato, 
que tem mais de 150 associados, entre seus 550 
empregados. 

NEGOCIAÇÃO TLSV

SINTTEL-RS CONTINUA TENTANDO NEGOCIAR
MAS EMPRESA IGNORA VONTADE DOS TRABALHADORES

 VEJA POR QUE A TLSV FOGE TANTO DO SINTTEL: 
Compare os principais itens do Acordo que a TLSV tem com o SINCAB e os demais Acordos 

que a VIVO, e suas principais terceirizadas, bem como a SEREDE, tem com o SINTTEL:

Por estas e outras razões, que afirmamos que é preciso rever logo este acordo que existe 
hoje com a TLSV, pois ele é muito ruim para os empregados, mas muito bom para o Patrão!
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TRABALHADORES DA TLSV, SOMEM-SE A NÓS NESTA 
LUTA. PROCUREM MELHORAR SEU ACORDO. 

FILIEM-SE AO SINTTEL!

UNIDOS, SOMOS MAIS FORTES! 

PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS EMPREGADOS DA TLSV – 

TEMOS QUE CONVOCAR UMA ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES PARA 

DEFINIR UMA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES PARA ENTREGAR AO PATRÃO!

A Direção do SINTTEL vai consultar os empregados da TLSV, nos portões da Empresa, nos próximos dias, 

para definir: datas, locais e horários para convocar uma assembleia do Sindicato para discu�r uma pauta de 

reivindicação dos trabalhadores para firmar o primeiro Acordo Cole�vo de Trabalho do SINTTEL para os 

empregados da TLSV.

Nosso primeiro obje�vo é nivelar o Acordo da TLSV com o das outras Empreiteiras, para ele deixar de ser o 

pior dos acordos da tabela, e depois nivelar com o ACT que a VIVO tem com seus empregados.

Se a TLSV con�nuar se negando a negociar com o SINTTEL, então pretendemos convocar uma grande 

greve, que vai abalar a TLSV e própria VIVO.

A DIREÇÃO DO SINTTEL JÁ DENUNCIOU A TLSV NO SETOR DE 

FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO QUE JÁ ESTÁ INVESTIGANDO 

AS IRREGULARIDADES APONTADAS:

A Diretoria do SINTTELRS denunciou a TLSV para a Direção da VIVO e para o setor de fiscalização da SRTE-

RS, no mês passado, após recebermos denúncias dos empregados da Empresa, que eles estavam sendo 

obrigados a trabalhar em dia de chuva na rede externa, em cima das escadas, aumentando o risco de exposição a 

choque elétrico. Também serão fiscalizadas outras prá�cas da empresa, que colocam em risco os seus 

empregados na operação da rede telefônica da VIVO, no dia a dia. Assim concluímos que os empregados da 

TLSV, além de ganhar menos,  correm maiores riscos de sofrer acidentes graves e fatais!

AGORA EM NOVEMBRO - APÓS EMPREGADOS DA CETP E EZENTIS MARCAREM 

INÍCIO DE GREVE, EM ASSEMBLEIAS DO SINTTEL, AS NEGOCIAÇÕES DOS ACORDOS 

EVOLUÍRAM  E AS DEMISSÕES NA VIVO FORAM SUSPENSAS

Os trabalhadores empregados da EZENTIS e CETP rejeitaram, por duas vezes, propostas encaminhadas 

pelas Empresas e chegaram a encaminhar o início de greve, para o dia 6\11, mas acabaram suspendendo a greve, 

após melhoria de proposta, em negociação com o SINTTELRS e envolvimento direto da VIVO.

Na CETP, reajustaram salários, �quetes e locação de carros, acima dos pra�cados pela TLSV. Enquanto na 

EZENTIS, conseguimos melhorias, que incluíram também, início da regularização de pagamento de 

periculosidade para seus técnicos e reclassificação para os auxiliares e assistentes, que têm CREA, para a função 

de técnico, bem como pagamento de auxílio-creche para filhos de empregados homens, e não só empregadas 

mulheres, e garan�as de pagamento de todas as horas-extras realizadas, que a empresa ameaçava em não pagar 

mais.

Já na VIVO, além dos reajustes, que ainda estão sendo negociados pelo SINTTELRS, ainda lutamos para 

suspender as demissões na rede externa, que ameaçavam alcançar todos os mais de quatrocentos empregados 

da rede própria da Operadora, desde o período que eram da GVT, e que após nossos protestos, foram suspensas.


