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Telebras 
Proposta Indecorosa 
                      Informamos aos trabalhadores da Telebras que na quinta-feira (7/12) aconteceu no 

Sinttel-DF a terceira reunião com os negociadores da empresa para discutir a renovação do Acordo 

Coletivo de Trabalho 2017/2018. Foi uma reunião muito tensa e sem avanços nas discussões da 

pauta de reivindicações da categoria, pois a Telebras insiste na sua proposta de ZERAR OS DIREITOS 

CONQUISTADOS EM ACORDOS COLETIVOS AO LONGO DE MAIS DE 30 ANOS DE LUTA DOS 

TRABALHADORES, ZERO DE REAJUSTE DE SALÁRIOS E BENFÍCIOS, PLANO DE SAÚDE NADA MUDA 

E POR FIM REVISÃO DO PCR NEM SE FALA. Agora é esperar a empresa enviar formalmente sua 

proposta final para levarmos ao conhecimento dos trabalhadores em Assembleia Geral. 

                      Na realidade, a postura dos negociadores da Telebras não coaduna com a grandeza e 

importância estratégica da empresa para o desenvolvimento social e econômico do país. Oferecer 

REAJUSTE ZERO e TRANSFORMAR AS CONQUISTAS DE ANOS DE LUTAS NUMA PÁGINA EM 

BRANCO significa desvalorizar a capacidade profissional dos seus trabalhadores, que possuem 

elevado nível técnico tão necessário para o crescimento da empresa no segmento de 

telecomunicações.  

                      De fato, nas negociações a Telebras trata seus trabalhadores como se fossem os 

responsáveis por todos os problemas que a empresa e o país enfrentam. Quer dizer que a culpa é 

do trabalhador? O trabalhador não vai pagar o pato! Diante dessa situação, somente a mobilização 

coesa dos companheiros é capaz de fazer a Telebras sair da sua zona de conforto e negociar uma 

proposta decente de ACT. Sendo assim, faça pressão sobre os gestores nos corredores da empresa. 

Sinceramente, não há clima para festa de confraternização de fim de ano. Demonstre claramente 

sua insatisfação! 

VAMOS LUTAR JUNTOS! 

Campanha Salarial 2017/2018 dos 

Trabalhadores da Telebras

 

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

