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 O CURSO NATURAL DAS ÁGUAS 
Os caminhos de uma negociação coletiva de trabalho 

 
 

As composições dos interesses coletivos sempre se valem do respeito, do diálogo franco, 

da integridade, da transparência dos atos e principalmente sob a observância dos 

instrumentos legais e democráticos que regem a composição de conflitos e interesses 

legítimos entre os trabalhadores e empresa: 

✓ Primeiro, passamos quase 17 meses para percorrer instâncias judiciais e garantir a 

reposição da inflação acumulada que refletiria nas negociações do ACT 

2017/2018. Por decisão do Pleno TRT10, resultando em 1,82% de reajuste de 

salário retroativo a 1º de novembro de 2017 a março de 2019, com reflexos 

retroativos, também, nas cláusulas sociais (saúde, alimentação, creche, 

medicamento, etc.); 

 

✓ Mesmo diante de tudo, as negociações do ACT 2018/2019, onde o reivindicado 

pelos trabalhadores é a inflação de acumulada de 4%, a última proposta da empresa 

resultou em 3,2% de reajuste para salários e benefícios, não retroativo a 1º de 

novembro de 2018 e o encerramento das tratativas iniciais de um novo Dissídio 

Coletivo; 
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✓ Sendo assim, a proposta da empresa foi rejeitada na assembleia realizada no dia 

28 de junho de 2019. Feito o comunicado a empresa, os trabalhadores mantiveram 

as negociações em aberto. Em 4 de julho a Telebras convidou o Sinttel-DF para uma 

reunião, onde externou sua vontade de negociar o ACT 2018/2019, porém iria 

aguardar a nova AUDIÊNCIA marcada pela Presidente do TRT10 agendada para 

dia 15/07/19, às 14h, naquele tribunal, com prognósticos não conclusivos. 

ESTA PAUTA é nossa! 

           

➢ Pela revisão do atual Plano de Cargos e Remuneração – PCR, em 
observância as conclusões e resultados apresentados pela consultoria Veli, 

com a estipulação de um cronograma de estudos e implementação; 

➢ Apresentação de uma proposta de diminuição gradativa dos cargos Ad 

Nutum, valorização da prata da casa e definição de percentual de ocupação 

dos cargos da empresa por empregados; 

➢ Finalização do processo de Transição do Plano de Cargos Salários - PCCS – 
PCR;  

➢ Reajuste pelo INPC da gratificação PNBL, instituída com a finalidade de 
estimular e recompensar perdas salariais dos empregados cedidos a órgãos 

governamentais e que tiveram que retornar frente as necessidades de 

reativação da Telebras em 2010;    

➢ Investigação da possível fraude documental e divulgação dos resultados; 

➢ Estabelecimento de um cronograma de implementação e distribuição do 
superávit do Plano Telebras-Prev-Sistel; 

➢ Criação de um Comitê de estudos e elaboração de um Plano de Participação 

em Lucros e Resultados.   

 
Esta retrospectiva visa reavivar e reafirmar que o Sinttel-DF sempre teve e continuará 

tendo lado e um inarredável plano de lutas e condutas em prol do coletivo dos 

trabalhadores da Telebras. Qualquer ação que vise conjugar, ou, até mesmo, utilizar de 

táticas para impor pensamentos não democráticos, o diversionismo retorico como forma 

de obstaculizar a percepção dos trabalhadores, frente à luta histórica da entidade, será 

combatido com muita transparência e informação sobre as fontes geradoras de fatos 

dessa natureza. 

 

ANALIZAR OS FATOS E RETIRAR DELES AS MÁSCARAS REVELA O CAMINHO! 


