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PRESIDENTE
você precisa reagir

Trabalhadores cobram reunião com a presidência da Telebras
Há uma insatisfação geral dos trabalhadores da Telebras com a lentidão da empresa em buscar
uma saída para a celebração Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 e mudar o clima organizacional
de desânimo que impera no ambiente de trabalho. Foi solicitada uma reunião com o presidente da
Telebras para tratar destas questões trabalhistas, mas até o momento não houve resposta da empresa.
O Sinttel-DF, com a participação expressiva dos trabalhadores durante todas as reuniões de
negociações com a Comissão de Negociação da Empresa, tem demonstrado disposição para negociar,
buscando uma proposta de acordo que contemple a manutenção dos termos do Acordo Coletivo
2016/2017 – Sentença Judicial, reposição da inflação do período e a apresentação de uma proposta
que indique uma revisão do PCR.
No último dia 26 de março de 2017, a Telebras encaminhou a CT nº 25/2018//2000 ao SinttelDF. Na oportunidade a empresa tergiversou e não apresentou uma proposta real de acordo. De posse
dessas informações, diversos trabalhadores se reuniram com a direção do Sinttel-DF e solicitaram que
a entidade sindical encaminhasse uma correspondência ao presidente da Telebras solicitando uma
reunião com a participação do sindicato e trabalhadores.
O pedido dos trabalhadores foi encaminhado à presidência da empresa no dia 2 de abril de 2018.
Logo após o recebimento, a gerente de RH da Empresa entrou em contato com o Sinttel-DF solicitando
que aguardasse mais um pouco. Diante disso, não há até o presente momento nenhuma manifestação
oficial da presidência da Telebras quanto a solicitação.
Alertamos à Telebras que os trabalhadores estão cansados de esperar e já estão quase esgotando
suas paciências e cobram uma manifestação urgente do presidente da empresa. Por outro lado,
lembramos aos companheiros que somos fortes e não vão conseguir nos desmobilizar. Vamos reagir a
qualquer tentativa da Telebras de não respeitar os direitos já conquistados.

Campanha Salarial 2017/2018 dos
Trabalhadores da Telebras

