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Cama apertada e
cobertor curto!
O Sinttel-DF informa aos trabalhadores da BRB
Serviços que ocorreu, na última quinta-feira
(07/07), a quarta rodada de negociações do ACT
2022/2023 com a empresa. Por enquanto, apesar
de alguns pequenos avanços na proposta, ainda
estamos muito distantes daquilo que entendemos
minimante razoável e passível de ser levado à apreciação dos trabalhadores em Assembleia
Geral. “Enfim, a reunião até aconteceu, mas por enquanto ainda não rolou...”
O sindicato entende as dificuldades empresariais, mas, por outro lado, a BRB Serviços
também precisa entender que o trabalhador é a parte mais frágil nesse processo e a maior
vítima do atual cenário econômico do país.” + inflação = - comida no prato do trabalhador!”
O Sinttel-DF acredita no processo negocial como verdadeira ferramenta para momentos como
esse e continuará insistindo que sempre haverá caminhos quando há empenho das partes
envolvidas. Uma negociação sempre deve ser construída conjuntamente, pois, só assim,
haverá alguma chance de se encontrar o consenso comum. “Acordo! O nome se
autodefine.”
Dessa forma, o sindicato se manterá firme na defesa da Pauta de Reivindicações aprovada
pela categoria, mas também empenhado e flexível na construção de saídas que sejam
possíveis para esse momento. Ao mesmo tempo, advertimos a BRB Serviços para que
assuma a sua responsabilidade nesse processo, pois sem o acordo entre as partes, só restará
o poder judiciário. “Se não rolar o Acordo, aí vai para Dissídio!”
Na realidade, quando o trabalhador tem reconhecimento profissional e é bem remunerado,
sempre estará mais motivado na execução das suas atividades diárias, o que significa mais
produção e maior rentabilidade nos resultados para a empresa. “Empregado + motivado = +
produtividade para a empresa”.
Finalmente, reforçamos a importância de a categoria continuar mobilizada. Fiquem atentos
aos próximos boletins do sindicato. Unidos somos mais fortes!

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se
conquista!

