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Nota do Sinttel-DF aos trabalhadores e à direção da Telebras 

UM CASO DE VIDA OU MORTE 
Companheiros e Companheiras, 

Consideramos importante dar conhecimento a todos que o SINTTEL-DF está 
acompanhando atentamente a situação crítica de saúde que se encontra a 
valorosa companheira e trabalhadora da Telebras Cláudia Celeste 
Fernandes Moreira, não apenas pelos aspectos legais, cobrando da empresa 
medidas que salvaguardem a sua vida, mas, sobretudo, pelo caráter 
humanitário peculiar deste caso. 

                   Sendo assim, no último dia 17 de abril de 2017, a direção do Sindicato representada por Clemilton 
Saraiva, Mácimo e João Henrique, acompanhados pela Advogada do Sindicato Dra. Flávia Naves, estiveram 
reunidos com a Gerente de Gestão de Pessoas da Telebras, Marilda Moreira e demais assessores, em busca 
de uma solução para a situação trabalhista e humanitária da companheira, que vive uma situação singular 
desde 2009. 

                   Há oito anos, Cláudia Celeste se encontra afastada da empresa com um quadro de depressão 
profunda, sem receber regularmente seus benefícios de alimentação e, para agravar seu sofrimento, teve a 
descontinuação do recebimento de seu reembolso saúde (plano de saúde e auxílio medicamento). 

                   Sem os recursos do reembolso saúde, a companheira se viu obrigada a se desfazer de seu plano de 
saúde e deixar de adquirir os remédios de uso contínuo, o que comprometeu aceleradamente sua qualidade 
de vida deixando-a em estado de emergência. Atualmente, Cláudia Celeste sobrevive com menos de 50 quilos 
de peso e toda a família se encontra sem condições emocionais e financeiras para ajudá-la.  

                   O tratamento do quadro depressivo profundo se dá por meio de acompanhamento médico 
continuado e medicação especifica. Não havendo outra forma de curar essa doença que não seja a constante 
presença de um profissional especializado para cuidar do seu quadro clínico. O uso de medicamentos 
específicos também é de extrema importância para sua recuperação e um consequente retorno saudável à 
convivência da família, da sociedade e do retorno ao trabalho. 

                   O SINTTEL-DF ao dar conhecimento do quadro de saúde da trabalhadora aos gestores da Telebras 
espera que os mesmos tomem medidas urgentes, buscando os meios necessários para restaurar a saúde 
dessa trabalhadora de forma a preservar, enquanto é tempo, a sua vida, uma vez que a situação é de iminente 
criticidade e risco de morte. Como não poderia ser diferente, o Sindicato dará todo o apoio à trabalhadora e 
seus familiares com vista a uma solução rápida para essa demanda de caráter humanitário. 

                   Finalmente, o Sinttel-DF espera ter soluções ágeis, urgentes e consistentes por parte dos gestores 
da Telebras, no tempo que ainda resta para garantir a recuperação da saúde de Cláudia Celeste. Caso 
contrário, infelizmente, teremos uma nova e inevitável comunicação desse Sindicato pelo pós-morte dessa 
trabalhadora e mãe de família.  Cláudia, você pode contar com o seu sindicato. 
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