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Reproduz e Divulga

Afinal, por que os empregados na TLSV têm de ser 
representados pelo Sincab, enquanto os empregados na Vivo 
e da ex-GVT, bem como os trabalhadores nas outras empre-
sas terceirizadas (Ezentis e CETP), são representados pelo 
Sinttel/RS?

Com a fusão das empresas Vivo e GVT, a TLSV pas-
sou a não ser só uma empresa de TV por assinatura. Ela ins-
tala todos os produtos oferecidos pela Vivo e, por conveni-
ência sua, ainda não se atualizou. E, tomando esta posição, 
foge da realidade do setor, que evoluiu e ela pretende ainda 
viver do passado.

Os trabalhadores empregados na TLSV já demonstra-
ram várias vezes que querem ser representados pelo Sinttel/
RS e não pelo Sincab – que a TLSV definiu ser o sindicato 
dos seus empregados, pois era para quem depositava o im-
posto sindical e com quem negociava acordos coletivos de 
trabalho. Aliás, os ACTs eram negociados sem consulta aos 
empregados, com o aval daquele sindicato, que os trabalha-
dores não reconhecem.

Pois é, agora, este ano, acabou o imposto sindical e 
cabe aos empregados escolherem quem os representa. O 

EMPREGADOS NA TLSV SÃO 
DISCRIMINADOS NA VIVO 

POIS UNIDOS, SOMOS MAIS FORTES!

E O SEU SINDICATO (SINCAB), ACEITA A DISCRIMINAÇÃO
 – O SINTTEL/RS QUER ACABAR COM ISTO! –

Sincab, que até agora diz que os representou, ou o Sinttel/RS, 
que quer representá-los. 

Agora é a hora: fora a pelegada! Pelo início da prática 
da democracia representativa na base da TLSV. A empresa 
tem que aceitar a decisão de seus empregados, que sabem o 
que é melhor para si.

VOCÊ SABIA QUE O SINCAB 
JÁ NEGOCIOU O REAJUSTE DOS 
SALÁRIOS DOS EMPREGADOS 

DA TLSV, NESTE ANO?

A grande maioria dos empregados da TLSV não 
deve saber que houve uma negociação do SinCAb 
com o SinDiCATO DAS EMPRESAS DE TV POR 
ASSinATURA – SETA, e definiram, sem os consultar, 
o reajuste dos salários deste ano, que será só 2,07% e 
que os tíquetes ficaram sem reajuste. Este será redis-
cutido só em janeiro (igual a todos os anos anteriores. 
Por isto vocês ganham menos que empregados em 
outras empresas).

Para começar a acabar com esta discriminação, o 
Sinttel/RS está sindicalizando em massa os empregados 
da TLSV, para todos passarem a ser representados pelo 
mesmo sindicato dos empregados das operadoras (Vivo, 
Claro, Oi e Tim), que têm melhores condições de traba-
lho do que os empregados na TLSV.



FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Dados Profissionais:

Empresa:  Função:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSS

Matrícula:

Modalidade de Desconto

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      
Presidente               

Ativo(a)

          Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o 
pagamento das mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sinttel.                    

Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou fundo de pensão

Pensionista

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário


