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Companheiro(a) da Telebras, leia com bastante ATENCÃO essa matéria, link a abaixo, 

antes de lê o manifesto a seguir, pois seus fundamentos poderão orientar as próximas e   

possíveis atitudes da campanha salarial 2021/2022. 

https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/justica-do-trabalho-propoe-acordo-com-

reposicao-da-inflacao-para-funcionarios-dos-correios,  

MANIFESTO: O SILÊNCIO da direção da Telebras para com a gestão de pessoas chega a 

ser um DESDENHO, pois nos últimos anos somente a troca de diretor 

administrativo/financeiro da empresa tem se tornado o único plano de gestão visível aos 

olhos de interesses políticos inconfessáveis.  

Até quando esse JOGO que mina silenciosamente esta importante empresa de Estado, 

responsável pela implementação de políticas públicas de inclusão digital tão vital para o 

amanhã da nossa gente, VAI CONTINUAR? 

http://www.sinttel.org.br/
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Essa desfaçatez precisa de um BASTA! É chegada a hora de COBRAR do mais recente 

diretor administrativo/financeiro da Telebras uma RESPOSTA para os pleitos e 

reivindicações dos trabalhadores já encaminhados a empresa. 

Ninguém na GESTÃO do interesse público, pode  se rogar da condição de passividade, a 

todo BÔNUS HÁ UM ÔNUS. O povo brasileiro, o principal interessado na gestão dos 

objetivos da Telebras – principalmente os que vivem nos distantes rincões do País – exige 

AÇÃO para que tenham acesso imediato à Internet nas escolas, na saúde, na segurança.  

Não há mais espaço para LENIÊNCIA E TERGIVERSAÇÃO. Já são mais de 14 milhões 

de pessoas vivendo atualmente o desemprego e outros mais de 14 milhões que se 

encontram em pleno desalento, sendo agora a inclusão digital um IMPERATIVO meio de 

fomento de oportunidades de geração de emprego, renda e qualidade de vida, inerentes 

da nova economia digital.  

Será preciso DESENHAR o quanto a Telebras representa neste importante momento de 

inflexão advindos dos novos tempos? Quem assume um CARGO de gestão na empresa, 

não pode encará-lo como um PRESENTE e, sim, como um desafio diante do que a 

sociedade brasileira espera e deseja. Os trabalhadores da empresa têm consciência do 

seu papel de defesa dos interesses dessa coletividade e de um Estado forte. De posse 

disso requer respeito, atenção, diálogo franco e imediato. 

SILÊNCIO NÃO É RESPOSTA DE GESTOR PÚBLICO! COM A 

PALAVRA O NOVO DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 

DA TELEBRAS. 

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022  

Resiliência, Desafios e Lutas! 
 


