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TELEBRAS 

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR? É 

VERDADE ISSO? OU NÃO? 

 

 

O SINTTEL-DF tomou conhecimento de rumores da existência de “pressões” para a 

“saída” do OUVIDOR da TELEBRAS. Estes possíveis fatos surpreendem o SINTTEL-DF, 
visto que a entidade desconhece qualquer ato desabonador da conduta do OUVIDOR 
frente ao exercício de suas funções na empresa.  

O cargo de OUVIDOR tem previsão legal e é conferido por um MANDATO, justamente 
para que os interesses da sociedade sejam resguardados, observados e sigam princípios 
inarredáveis, ou seja, o CONTROLE SOCIAL do cidadão. A saber: 

1. é um espaço de fortalecimento da cidadania e de comunicação entre o cidadão e as 
empresas públicas, órgãos reguladores e demais empresa estatais; 
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2. é meio de formatar e acercar o controle social sobre essas instituições; 

3. objetiva acolher demandas e dar respostas e induzir mudanças e melhorias na 
instituição; 

4. são “portas laterais”, “mediação entre o cidadão e a instituição; 

5. atuam sob princípios de independência, confidencialidade e neutralidade com 
relação ao governo, setor ou agência, ou empresa a qual pertençam. 

O OUVIDOR representa os interesses do público, investigando e administrando as 

reclamações dos cidadãos contra empresa do governo ou outras organizações. Tem o 
poder de investigar reclamações, denúncias e fazer recomendações à organização 
questionada.  

O OUVIDOR também atua por iniciativa própria, com o poder de investigar e recomendar 
a tomada de ações corretivas. O OUVIDOR atua de forma independente diante da 
organização à qual representa, para que suas investigações e recomendações sejam 

creditáveis e proteger sua imparcialidade e integridade. 

A atuação efetiva do OUVIDOR, em demandas que o Sinttel-DF tem conhecimento, tem 
sido incontestável. O cumprimento do seu MANDATO, até logo após meados de 2020, 

integralmente, é imperioso, uma vez que sua conduta é pautada pelos princípios da 
independência, confidencialidade neutralidade, exercendo com sua experiência e ética 
empresarial um exemplar trabalho frente à Ouvidoria da Telebras. Sendo assim, não há 

motivos reais, perceptíveis, para qualquer medida contrária e, portanto, o mesmo tem 
direito legal de manter seu trabalho até que fatos aconteçam e desabonem sua conduta.   

O SINTTEL nesta oportunidade, solicita a IMEDIATA manifestação da DIREÇÃO DA 

TELEBRAS de forma que estes “rumores” cessem e que não venham contaminar o 
AMBIENTE ORGANIZACIONAL da empresa e que possivelmente venham comprometer 
os objetivos da Telebras e o salutar CONTROLE SOCIAL de uma organização tão 

estratégica para o país e para a SOBERANIA NACIONAL.  

 

COM A PALAVRA A 

DIREÇÃO DA 
TELEBRAS! 

 


