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URGENTE 
ATENÇÃO TRABALHADORES DA TELEBRAS 

 
Após 6 anos de insistente luta do SINTTEL-DF para que a Telebras viesse a implementar a necessária 
revisão do Plano de Carreira e Remuneração (PCR), finalmente a empresa se move no sentido de coletar 
apenas as informações.  
 
Diante do exíguo tempo de coleta, os trabalhadores da Telebras têm até o dia 16/8 para fazer contribuições 
que julgarem necessárias para que um novo PCR venha resgatar a dignidade de todos ao longo de sua 
carreira profissional na Telebras. 
 
Mais que isso, essas decisões não devem ficar apenas nas mãos de uma comissão interna estabelecida. As 
contribuições de todos para o novo PCR devem ser apreciadas e, se for o caso, aprimoradas por 
especialistas no assunto, para que este novo Plano represente verdadeiramente o interesse de TODOS os 
trabalhadores. 
 
Temos que atentar que a Diretoria da Telebras sempre irá argumentar que a revisão para um novo PCR, 
produzida internamente, originará um plano CONSTRUÍDO PELOS TRABALHADORES. Esse será sempre o 
instrumento que a Diretoria certamente usará em qualquer manifestação ou contestação futura que 
viermos manifestar. 
 
Por isso mesmo, é importante que todos façam suas contribuições sobre os TEMAS, cujas distorções hoje 
atingem drasticamente a todos. Diante dessas preocupações, e para que os trabalhadores tenham suas 
contribuições bem representadas na proposta de revisão para um novo PCR, o SINTTEL-DF se propõe a 
submeter a um consultor especializado independente as contribuições de todos os trabalhadores. O 
resultado desse trabalho de consultoria independente será encaminhado formalmente à Telebras. 
 
Como o prazo para contribuições ao Grupo de Trabalho da Telebras vai até o dia 16/8, é fundamental que 
todas as contribuições sejam encaminhadas ao SINTTEL-DF até a próxima sexta-feira, 9/8, para que 
possam ser analisadas adequadamente pelos especialistas, e que se tenha uma proposta que atenda 
efetivamente os pleitos de todos os trabalhadores.  
 

As contribuições podem ser entregues pessoalmente, na sede 
do Sindicato ou pelo e-mail aloalosintteldftelebras@gmail.com 

 

JUNTOS POR UMA CARREIRA MAIS DIGNA! 
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