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TRABALHADORES DA TELEBRAS 
Resiliência, Desafios e Lutas na Pauta de 2021! 

             

O Sinttel-DF espera que o Ano Novo seja um ciclo de muita resiliência e prosperidade 
humana. Em consonância com este pensamento, o sindicato chama a atenção para a 
importância da participação efetiva da categoria nos debates de defesa da democracia e das 
pautas coletivas trabalhistas e sociais em 2021. A seguir listamos, de forma geral, as nossas 
questões objetivas junto aos trabalhadores da Telebras:     

 

 
 

1. Lutar pela manutenção das nossas conquistas coletivas e procurar avançar nas questões que 
amenizem os impactos das realidades sanitárias, econômicas e sociais que estão a nos desafiar, 
enormemente, a nossa vida no trabalho, na família e na coletividade; 
 
2. Buscar realizar ações que visem destravar a distribuição do superávit do TelebrasPrev e 
acompanhar a saúde financeira do plano; 
 

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


 

3. Retomar ações que busquem sensibilizar a direção da Telebras, visando atender demandas 
para o ingresso no TelebrasPrev dos trabalhadores remanescentes do último concurso; 
 
4. Conscientizar e sensibilizar os trabalhadores (as) ativos e aposentados para a necessidade de 
continuarem e ampliarem suas contribuições para a manutenção diária da entidade sindical, 
sendo essa umas das únicas fontes de receitas que possibilitam manter de forma permanente 
a assessoria trabalhista e jurídica acessível a todos; 
 
5. Retomar a discussão para restauração do PCR, criando uma comissão de estudo e proposição 
de uma nova constituição do Plano; 
 
6. Sugerir a Telebras uma reavaliação nos Critérios e no Processo de Avaliação de Desempenho 
dos empregados; 
 
7. Atuar na resolução de demandas específicas e urgentes dos trabalhadores; 
 
8. Manter permanentemente os canais de comunicação coletiva e individual com trabalhadores 
(as). 
  
           Entendemos que estas são as "previsões" que se descortinam em primeiro plano nesse 
horizonte desafiador para todos nós. Destacamos, no entanto, que não estamos diante de 
questões imutáveis, pois o imponderável é o combustível que move a vida. Manter-se 
predisposto e atento para atuar coletivamente é a condição imperativa para superarmos os 
desafios que se colocam nesse caminhar.     
 

SINTTEL-DF: "A ESPERANÇA É O 
SONHO DO HOMEM ACORDADO." 
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