
Negocia, EBC!
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QUINTA, 19/10, TODAS AS PRAÇAS

Pelo começo imediato das 
negociações do ACT 

Os trabalhadores da EBC e suas entidades representa-
tivas fizeram o dever de casa e aprovaram a pauta para a 
negociação do Acordo Coletivo 2017-2018 após extensos 
e intensos debates. O documento foi encaminhado à 
direção da EBC. Os Sindicatos já convocaram a empresa 
para duas reuniões, mas em ambas datas a empresa 
negou-se a sentar com as entidades.

A EBC ainda informou de que a pauta está sendo 
analisada pela empresa e pelo Departamento de Estatais 
e somente depois disso, segundo o o ofício, a direção vai 
instalar a comissão de negociação. E, a menos de um 
mês da data-base, a empresa ainda não coloca sequer 
uma data pra uma primeira reunião. Vale lembrar que 
em anos anteriores as análises junto ao DEST/SEST e da 
própria empresa não travaram o início da mesa.

Em que pese o direito da empresa fazer a sua análise, 
essa demora levanta questionamentos: por que ela se 
nega a iniciar as negociações, até mesmo para definir sua 
metodologia e cronograma, o que pode ser feito antes 
de entrar no mérito das cláusulas? Será uma tática para 
arrastar as negociações de modo a depois usar o fim da 

data-base como instrumento de pressão contra os traba-
lhadores? Irá a EBC chantagear seu corpo de funcioná-
rios ameaçando não manter o ACT vigente após a data-
-base? Nos anos anteriores, apenas os pontos salariais 
necessitavam de acordo com DEST. Por que não começar 
as negociações com os demais pontos da pauta? 

A empresa precisa respeitar seus trabalhadores e 
iniciar as negociações urgentemente. E se tem compro-
misso com um processo tranquilo e sério, deve já chamar 
as entidades para deixar assinada uma prorrogação até o 
fim da presente mesa. Só assim mostrará que não 
pretende usar qualquer tática de chantagem. 

O objetivo dos Sindicatos, como sempre, é agilizar as 
tratativas e buscar a resolução do processo antes da 
data-base, historicamente na data de 1º de novembro. 
Mas é hora de pressionar a EBC! Convocamos aos traba-
lhadores a necessidade de mobilização para juntos lutar-
mos pelo Acordo Coletivo de Trabalho. 

Sindicatos dos jornalistas e dos radialistas do DF, RJ e SP 
Comissão de Empregados da EBC

Aqui, além dos casos de desrespeito aos empregados, as 
condições de trabalho devem ficar ainda piores, já que a 
empresa deve entregar metade do prédio, para cortar 
gastos. Os funcionários deverão se espremer para entre-
gar o trabalho que continua sendo demandado como se 

a empresa não tivesse problemas estruturais. Enquanto 
sofremos com falta de investimentos e desvalorização 
dos empregados do quadro, a EBC segue fazendo novas 
contratações de PJ, ao mesmo tempo em que prega a 
falta de recursos.
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