Federação Interestadual dos Trabalhadores
em Telecomunicações
Brasília, 07 de maio de 2008.

Ilmo Senhor
Sr. Duvanier Paiva Ferreira
Secretário de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Nesta

Ilustríssimo Senhor,
No dia 24/04/2008, foi realizada em seu gabinete, reunião com a presença do Exmo.
Depurado Federal Jorge Bittar, onde na ocasião solicitamos sua ajuda, para definição e
publicação da portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, autorizando os
anistiados Telefônicos retomarem ao trabalho.
No mesmo dia a CEI divulgou na página do servidor na internet, metas a ser cumpridas,
configurando no Quadro no 1 a confirmação das anistias mantidas das empresas do antigo
Sistema TELEBRÁS ( TELEBRÁS, TELEBAHIA, TELEMIG e TELERJ), e informando no
balanço dos anistiados do governo Collor, a seguinte observação: " sem absorção das
atividades" .
Sobre essa afirmativa, informamos que foi entregue a essa Secretaria, na ocasião da
realização da reunião acima mencionada, relatório devidamente fundamentado, onde é
provado que as tarefas antes executadas pelas TELES, foram absorvidas pela TELEBRÁS,
a HOLDING do antigo Sistema que não foi privatizada estando ativa, sendo hoje a mesma
fornecedora de mão de obra para ANATEL e a Fundação CPqD.
No caso específico dos Telefônicos, se tem a idéia que as empresas do antigo Sistema
TELEBRÁS, as TELES em especial, apenas executavam tarefas de instalação e reparos de
linha de assinantes. Na verdade, as tarefas de instalação e reparo de linhas de assinantes,
era o final de todo um projeto, passando antes por setor técnico, administrativo, financeiro,
jurídico, etc. (vide pág. no 16 do relatório).

resgatad

era er definida a vida destes trabalhadores, que a tanto lutam para ver
gnid,ades, através do trabalho.
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