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Reproduz e Divulga

VIVO

BOATOS INTERNOS E EXTERNOS, FALAM DO RISCO 
DE DEMISSÕES EM MASSA NA REDE EXTERNA

 PARA AUMENTAR TERCEIRIZAÇÃO NA OPERADORA

SERÁ QUE PARA A VIVO É QUANTO PIOR, MELHOR?

A direção do Sinttel/RS, quando da panfletagem 
de boletim na base da TLSV, no começo desta sema-
na, constatou que, não bastassem as irregularidades 
desta terceirizada da Vivo continuarem acontecen-
do – e o próprio Ministério Público do Trabalho 
(MPT) já ter questionado o sindicato através de 
consulta oficial, que encaminhamos para a direção 
da Vivo pedindo providências –, a TSLV vai ser pre-
miada, aumentando a sua operação, absorvendo no-
vos postos de trabalho necessários, após a demissão 
em massa, demonstrando que a Vivo não está nem 
aí para seus clientes. (Quanto pior, melhor!)

Isso, sendo a TLSV a que paga os piores salários, 
tíquetes e locação de veículo, na base da Vivo, que 
tem os piores indicadores e que ainda tem sérios 
problemas em instalar todos os produtos desta ope-
radora, merecendo atenção especial para retreinar 
seus empregados.

 Tudo indica, que o plano da Vivo é usar os seus 
trabalhadores na Rede Externa até o último dia, 
para ensinar os empregados na TLSV a instalar to-
dos os produtos da empresa e depois levar um pé da 
operadora, sendo condenados ao desemprego ou à 
semi-escravidão na TLSV. Já que esta, quanto me-
nos paga para os seus trabalhadores, mais cresce aos 
olhos da Vivo, que não quer qualificar e sim desqua-
lificar, com suas escolhas de gestão, o atendimento a 
seus próprios clientes.

Vejam no documento acima reproduzido, a con-

sulta que o Ministério Público do trabalho fez à di-
reção do Sinttel/RS, em maio/2017, sobre a estranha 
relação existente entre a TLSV e o Sincab.



A direção da Vivo não confirmou nem desmentiu esta denúncia de demissão em massa e ficou de dar uma 
resposta oficial ao sindicato, nesta próxima segunda – dia 11/9 que, por sinal, é o dia do famoso atentado às 
torres gêmeas nos EUA. Se a resposta combinar com o dia, desta vez não serão as torres gêmeas americanas a 
cair, e sim a Operação da Vivo, com uma greve sem precedentes.

Esta foi a decisão da reunião dos dirigentes sindicais do Sinttel/RS, que prepararam um plano de luta para 
impedir estas possíveis demissões em massa na rede externa da operaora, ainda não terceirizada. 

A primeira "torre" a cair será a da TLSV, pois já está escorada faz tempo em um sindicato pelego – Sincab, 
que nos últimos dias, com a movimentação do Sinttel na base, até já fechou o seu escritório em Porto Alegre e 
fugiu para São Paulo, pois o Ministério Público do Trabalho está de olhos neles (Sincab + TLSV).

A DIREÇÃO DO SINTTEL AVISOU À VIVO
SE HOUVER DEMISSÃO EM MASSA, 

A GREVE VAI PEGAR
– POR TEMPO INDETERMINADO –

A direção do sindicato, pelo seu 
presidente Gilnei Azambuja, já avisou 
aos dirigentes da Vivo que não aceitará 
uma demissão em massa da empresa, 
dos empregados da REDE EXTERNA, 
contratados diretamente, desde o tem-
po da GVT, e que por isto têm salários, 
tíquetes, locações de carro e plano de 
saúde muito melhores que os desta sua 
desqualificada terceirizada.

Se a Vivo mantiver esta posição, 
o Sinttel/RS proporá à categoria uma 
greve por tempo indeterminado. O 
objetivo será suspender as demissões 
e melhorar as condições de traba-
lho destes trabalhadores, escravos da 
TLSV ou outras empresas que aqui 
se instalarem, com o objetivo de am-
pliar a política de desqualificação do 
emprego na terceirização dos serviços 
pela operadora.

Vejam ao lado o comunicado da 
direção do Sinttel/RS para a direção da 
empresa Vivo:

De: Gilnei Porto Azambuja 
Enviado: terça-feira, 5 de setembro de 2017 23:47 
Para: e-mails dos responsáveis da gestão da VIVO 
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre demissões em 
massa na VIVO

Boa noite, senhores!
Solicitamos esclarecimentos imediatos a VIVO, sobre fortes bo-
atos que acontecerá nos próximos dias uma demissão em massa 
dos empregados da Rede Externa da VIVO, o que não concor-
damos e vamos nos opor, com uma grande greve se necessário.
E não bastasse isto, que estes postos de trabalho seriam repassa-
dos para sua terceirizada a TLSV, esta empresa desqualificada, 
irregular que trabalha na sombra da lei, que pode novamente 
sofrer uma nova interdição, como já aconteceu no passado 
recente.
Esta empresa tem uma relação vergonhosa com o SINCAB, sem 
participação de seus empregados e frauda acordos, já denuncia-
dos ao MPT, conforme enviamos para vocês.
Solicitamos reunião urgente, para tratarmos destes assuntos, 
sobre o risco deste conflito iniciar nos próximos dias.
atenciosamente.
Gilnei Porto Azambuja - Presidente do SINTTEL/RS

E-MAIL PARA A DIREÇÃO  DA VIVO

O SINTTEL/RS REUNIU OS SEUS DIRIGENTES
E OS NOVOS REPRESENTANTES SINDICAIS, ELEITOS NA VIVO, 
E DEFINIU QUE NÃO HAVERÁ DEMISSÃO SEM LUTA!

SE A VIVO CONFIRMAR ESTA SUA DEMISSÃO EM MASSA
A NOSSA GREVE VAI DERRUBAR AS TORRES GÊMEAS ESPANHOLAS!


