
                                 

 

 

 
Ano XXXIV    -     Nº 081    –    Brasília, 2 de maio de 2018    –     www.sinttel.org.br  

 

Telebras 

A força da categoria 
Na assembleia realizada na manhã desta quarta-

feira (2/5), em frente à Telebras, os trabalhadores 

aguardaram com ansiedade a proposta de Acordo 

Coletivo de Trabalho -  ACT 2017/2019, o que 

não aconteceu por falta de habilidade da 

empresa. O Sinttel-DF informou aos 

trabalhadores que a Telebras até aquele presente 

momento não havia protocolado no sindicato a 

proposta de ACT. Nesse momento, a categoria decidiu por meio de votação aberta fazer 

uma visita de imediato à Gerência de Recursos Humanos, para cobrar a proposta de 

acordo. 

 

O sindicato, mais uma vez, cobrou rapidez na formalização da proposta, tendo em vista 

que a categoria está bastante apreensiva e deseja ver o acordo celebrado o quanto antes, 

para garantir a tranquilidade no ambiente de trabalho. A gerente de Recursos Humanos, 

Marilda Moreira, garantiu aos trabalhadores que até sexta-feira (4/5), a proposta será 

protocolada no Sinttel-DF.  

 

O Sinttel-DF parabeniza as dezenas de trabalhadores da Telebras pela consciência 

política e por terem participado de um movimento ordeiro e respeitoso, para cobrar da 

Gerência de Recursos Humanos uma resposta concreta às justas reivindicações da 

categoria. A ação coletiva de hoje é uma demonstração inequívoca da união dos 

trabalhadores por reajustes dignos nos salários e benefícios sociais.  

 

A categoria decidiu por unanimidade pela realização de uma assembleia geral na 

próxima segunda feira, dia 7 de maio, em frente à empresa, para analisar a proposta de 

ACT da Telebras e deliberar os rumos da Campanha Salarial 2017/2019. Veja no verso 

edital de convocação. 

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


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

Parabéns trabalhadores da Telebras! 

 
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 da Telebras para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária na 

próxima segunda-feira, 7 de maio de 2018, às 10:00 (1ª Convocação, com 50% mais 1 

dos empregados) e, às 11:00 (2ª Convocação, com qualquer número de empregados), a 

ser realizada na Quadra 04, praça entre os blocos A/B (saída para o Ministério dos 

Esportes), no Setor Industrias Gráficas - SIG – Brasília, DF,  a fim de deliberarem a 

seguinte ordem do dia: a) Analisar e deliberar  sobre a proposta de  ACT 2017/2019 

apresentada pela Telebras; b) Avaliar e deliberar as próximas etapas da Campanha 

Salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019; c) Decretação de Greve.   

Brasília, 2 de maio de 2018.  

Brígido Roland Ramos 

Presidente Sinttel-DF  


