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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com escolas, faculdades e universidades: Colégio Objetivo,  UNIP,  UPIS, Colégio Santa 

Terezinha, ALUB, Unicesp, Faculdade Anhanguera, Colégio e Faculdade Projeção, Facitec, Fisk (Asa Norte), Colégio e 

Faculdade JK, IESB, Colégio Integrado Polivalente, UNEB, CESB, UNESBA, FACGAMA, FASEP e outras, Laboratório 

Sabin, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 

trabalhadores em call centeres, tele atendimento, telecomunicações sindicalizados e seus dependentes. 
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Proposta péssima 
Telebrás quer reduzir salários e eliminar o direito de defesa dos trabalhadores 

 

O  Sinttel-DF reuniu-se,  no dia 10 de dezembro,  com a Telebrás, a fim de iniciar as 

discussões do Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013. Foi uma reunião um pouco tensa, pois a 

empresa apresentou uma proposta de ACT que, além de não prever nenhum ganho real, ainda 

reduz o salário real dos trabalhadores.  De fato, a empresa apresentou uma proposta que prevê o 

IPCA como índice que irá compor a fórmula que corrigirá os salários e benefícios dos trabalhadores 

da Telebrás.  Não há nenhum sentido na escolha desse índice de inflação, uma vez que a inflação 

oficial é calculada por outro índice, o INPC. Não vemos outro motivo para essa escolha, 

senão o objetivo explícito de reduzir o salário real do trabalhador. Veja no quadro abaixo.  

 

 Índice/Mês Outubro/2012 (12 
meses) 

Novembro/2012 (12 
meses) 

INPC 5,98% 5,95% 

IPCA 5,45% 5,53% 

 

Para o Sinttel-DF, à apresentação do IPCA como índice de reajuste dos salários dos trabalhadores 

avilta de forma direta a já combalida remuneração dos trabalhadores da Telebrás. Lutamos por 

ganhos reais de salário e não podemos, de forma alguma, aceitar a sua redução.  Todos os 

acordos coletivos do Sinttel-DF tem como índice de referência o INPC, assim como a maioria, 

senão todas, das outras categorias profissionais.   Para quem já sofre, há mais de 2 anos, 

com uma discussão arrastada de Plano de Cargos e Remuneração (PCR), a  Telebrás 

conseguiu piorar uma situação que já era ruim.   (Continua no verso) 

http://www.sinttel.org.br/


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FECDERAL 

 

Outras empresas estatais, como o Banco do Brasil (2,02% + INPC), Caixa (2,02% + 

INPC), Petrobrás (INPC + 3,2%) e Eletrobrás (INPC + 1,1%)  tiveram ganhos reais 

de salário e não entendemos porque o DEST quer reduzir somente os 

salários da Telebrás?  Nesse sentido, estamos preparando, junto com a própria Telebrás, 

uma petição conjunta que será encaminhada ao DEST relatando o descompasso salarial na 

empresa. 

Não bastasse um PCR sem perspectiva, e um reajuste salarial abaixo da inflação, a empresa 

informou que também quer  retirar  a cláusula que assegura aos empregados o direito de defesa 

prévia em processos disciplinares.  Um dos membros da Comissão de Negociação Coletiva da 

empresa se referiu a essa garantia como uma “excrecência jurídica”.  Em nossa opinião, 

excrecência é o fato de ainda existir empresas que queiram cercear um direito básico da cidadania. 

Diante desse saco de maldades natalino, o Sinttel-DF conclama os trabalhadores 

a continuarem lutando por salários justos, respeito e dignidade.  Pedimos que os 

trabalhadores aumentem sua pressão nos corredores da empresa, a fim de demonstrar nossa 

revolta e insatisfação com essa proposta pífia e desrespeitosa. 

 
 

Campanha Salarial 2012/2013  
dos trabalhadores da Telebrás 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 


