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Trabalhador	  da	  Telebras	  	  
é	  vítima	  de	  discriminação

	  
As companheiras e os companheiros da 

Telebras reunidos em Assembleia, no dia 26 de 
março, decidiram, por unanimidade, rejeitar a 
proposta de ACT 2012/2013 apresentada pela 
empresa. De fato, os trabalhadores estão muito 
contrariados com a política discriminatória que 
o Governo Dilma, os Ministérios do 
Planejamento e Comunicação impõem à 
Telebras. O sentimento é de que somos o 
patinho feio das estatais, apesar das importantes 
atribuições da empresa, entre elas, a 
implantação do PNBL. 

Ninguém aceita o reajuste salarial pelo 
IPCA proposto pelo Governo, não só porque 
isso representa perda salarial, mas porque a 
Telebras é a única empresa estatal que quer 
reajustar salários pelo IPCA em vez do INPC. 
Outras empresas estatais, como o Banco do 
Brasil (INPC + 2,02%), Caixa (INPC + 2,02%), 
Petrobrás (INPC + 3,2%) e Eletrobrás (INPC + 
1,1%), tiveram ganhos reais de salário.  

Diante dessa situação discricionária e 
injusta, os trabalhadores da Telebras, com toda 
razão, decidiram reagir. Rejeitaram a proposta 
da empresa e vão demonstrar a sua insatisfação 
nos corredores da empresa. Os trabalhadores 
vão usar tarjas pretas em sinal de protesto, até  

que nos apresentem uma proposta digna que 
leve em conta a importância das nossas 
atribuições, assim como a história dos 
trabalhadores da empresa. 

Sendo assim, reivindicamos a reabertura 
das negociações com base na nossa Pauta de 
Reivindicações e apresentamos uma nova 
contraproposta que, entre outras coisas, prevê 
reajuste salarial pelo INPC + 2,23%, que é a 
média dos reajustes conseguidos pelos 
trabalhadores brasileiros no 2º semestre do ano 
passado, segundo o Dieese. Reivindicamos 
ainda que esse reajuste seja aplicado em todos 
os benefícios e parcelas salariais, incluindo a 
Gratificação de PNBL.  Queremos também que 
sejam mantidas todas as cláusulas do ACT 
anterior. 

Na nossa avaliação, não se tratam de 
reivindicações absurdas. Ao contrário, mais 
uma vez os trabalhadores dão provas de 
razoabilidade, equilíbrio e paciência, 
privilegiando a negociação. Fiquem atentos aos 
boletins do seu sindicato e participem da 
manifestação da categoria.  
Vamos	   usar	   TARJA	   PRETA	   em	   sinal	   de	  
protesto.	   Vamos	   lutar	   contra	   a	  
discriminação	  e	  a	  injustiça.	  


