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Esperar, mas até 
quando? 

 

O Sinttel-DF informa aos trabalhadores da BRB Serviços 
que a reunião que estava previamente marcada para 
acontecer no dia 21/06, foi desmarcada a pedido da 
empresa. E pior, ainda não foi informado ao sindicato 
quando a nova reunião irá acontecer. Lembramos que a 
Pauta de Reivindicações foi entregue à empresa ainda 
no mês de abril, mas as negociações, por enquanto, 
ainda não tivemos uma proposta que pudesse ser levada 
para a apreciação em assembleia geral. BRB Serviços, 
paciência tem limite... Até quando o trabalhador terá 
de esperar a boa vontade da empresa? 
 

E afinal de contas, os trabalhadores aguardam ansiosos 
o ano inteiro para ter suas reivindicações apreciadas e 
discutidas em mesa de negociação e, somente agora, 
passados dois meses de sua data-base (1º maio) ainda 

não se tem sequer a data que a nova reunião irá acontecer. Aí fica difícil, né? 
 

O sindicato sabe que um processo negocial nem sempre acontece na velocidade que se deseja, 
mas é necessário que os interlocutores da empresa ao menos justifiquem o motivo para tanta 
demora. E como se sabe, os preços nas prateleiras do supermercado não esperam. Como dizia 
Betinho, “quem tem fome, tem pressa!” E o trabalhador sabe bem como é isso! 
 

Para complicar ainda mais a situação, a operadora de plano de saúde (Premium Saúde) pediu o 
cancelamento da rede credenciada e a nova rede da Hapvida piorou o que já era ruim.  Mas e o 
preço? Não, esse continua o mesmo! 
 

O Sinttel-DF tem se esforçado em demostrar para a BRB Serviços que a celebração de um Acordo 
Coletivo é fruto de um esforço conjunto entre as partes e que é inamissível a regressão dos 
benefícios até aqui conquistados em nosso atual instrumento coletivo. Não podemos andar para 
trás!   
 

Esperamos o breve retorno à mesa de negociações e que prevaleça a sensatez por parte da BRB 
Serviços, em um momento delicado para ambos os lados, especialmente, para os trabalhadores 
que aguardam ansiosos seus pleitos serem minimamente atendidos. 
Lembramos que os valores dos reajustes quando pactuados e aprovados em Assembleia 
Geral, serão retroativos à data-base da categoria (1º de maio). 
 

Reforçamos a importância de a categoria continuar mobilizada e atenta aos próximos boletins do 
sindicato. Unidos somos mais fortes!   

Não fique só, fique sócio! Filie-se! 
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