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Telebras insiste em 
reduzir salários 

 

Como é do seu conhecimento no último dia 21 de Dezembro de 2015, o Sinttel-DF reuniu-se 
novamente com a Comissão de Negociação Coletiva da Telebras visando dar prosseguimento 
às negociações do ACT - 2015/2016. Naquele momento a direção do Sindicato demonstrou aos 
representantes da empresa a insatisfação dos trabalhadores com o reajuste abaixo da inflação 
e também quanto ao não atendimento de itens da pauta de reivindicações que 
não dependem do DEST e sim de decisões administrativas da direção da Telebras. 

 
A Comissão de Negociação Coletiva da Telebras reabriu as discussões, mas foi irredutível ao 

informar que a empresa não tem mais condições administrativas de avançar na proposta 
de índice e manterá, além do índice de reajuste dos salários e benefícios, os demais itens da 
proposta de conhecimento dos trabalhadores. 

 
Sendo assim, para que os trabalhadores tivessem conhecimento dos detalhes dos termos da 

contraproposta Telebras para cada item da pauta de reivindicações dos trabalhadores, 
discutidos nas reuniões de negociação, o Sinttel-DF solicitou a empresa que encaminhasse 
documento com o detalhamento da sua proposta para cada item da pauta.   

 
Ademais, no que tange aos temas relevantes a serem debatidos junto a Comissão de Diálogo 

Permanente, o Sinttel-DF solicitou a Telebras que encaminhasse os termos da Carta de 
Intenção listando os assuntos a serem debatidos e a respectiva ordem de prioridades. 

 

VEJA NO VERSO CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
 

Campanha Salarial 2015/2016 
dos trabalhadores da Telebras 

No mundo do trabalho nada se concede tudo se conquista 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL – SINTTEL/DF 
 

Assembleia 
Geral 

Convocamos os trabalhadores da Telebras, para ASSEMBLEIA 
GERAL que será realizada na próxima TERÇA-FEIRA, 12 de janeiro, 

no Auditório do Sinttel-DF, situado no Setor de Autarquias Sul, 
quadra 6, bloco K (Ed. Belvedere), sobreloja, Brasília-DF, às 17h30 
(em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 18h30 (em 

2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de 
deliberar sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 

2015/2016 apresentada pela empresa. 
Participe. Vamos decidir sobre condições de salário e trabalho 

para os próximos 12 meses ou outros encaminhamentos. 
 

Veja abaixo o Edital de Convocação 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES 
DO DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e 
representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores empregados da Telebras para 
comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na terça-feira, 12 de 
janeiro de 2016, no Auditório do Sinttel-DF, situado no Setor de Autarquias Sul, quadra 
6, bloco K (Ed. Belvedere), sobreloja, Brasília-DF, às 17h30 (em 1ª Convocação; com 
50% + 1 dos empregados) e às 18h30 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de 
empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) análise  e deliberação 
sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 apresentada pela empresa 
e outros encaminhamentos. 
Brasília, 7 de janeiro de 2016. 
Brígido Roland Ramos 


