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TELEBRAS: A INÉRCIA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 
 

Informamos aos trabalhadores da Telebras que o Sinttel-DF enviou, no último dia 11 de janeiro de 2022, 
uma correspondência à empresa cobrando a retomada imediata das negociações do Acordo Coletivo de 
Trabalho – ACT 2021/2022, uma vez que a proposta apresentada pela empresa foi REJEITADA na 
Assembleia Geral Virtual, realizada no dia 12 de novembro de 2021, por não atender a Pauta de 
Reivindicações dos empregados. Veja, no verso do boletim, cópia da carta enviada à Telebras. 
 
A direção da Telebras, desde sempre, vive e continua numa abissal DESCONEXÃO com seus trabalhadores 
e suas realidades socioeconômicas.  Agora, a atual gestão da empresa tem como império enfrentar a 
escalada da inflação, que corrói os salários e causa ansiedade e insegurança na categoria. Essa situação 
já está refletindo na qualidade de vida dos empregados e comprometendo o desempenho profissional.  
 
Diante disso, a direção da Telebras deve adotar uma postura proativa e responsável na busca por meios de 
construção de uma proposta que contemple as necessidades dos seus trabalhadores, uma vez que todos 
esperam um reajuste digno nos salários e benefícios sociais na data-base (1º de novembro). A se manter o 
atual quadro de INÉRCIA dos gestores da Telebras, os empregados estarão sendo jogados a própria sorte 
e a empresa numa perigosa desorganização dos seus objetivos estratégicos, motivada por uma profunda 
descrença na sua boa gestão. Além, é claro, de levar os trabalhadores a se somarem ao imponderável 
desfecho da luta em curso dos demais funcionários públicos do país em busca de reajustes salariais, seja 
por pressão, convencimento ou a utilização dos meios legais e jurídicos. 
 
Finalmente, aguardamos um POSICIONAMENTO da Telebras, com vistas a apresentação de uma proposta 
que indique e demonstre, cabalmente, a boa vontade por parte da empresa de celebrar um ACT 2021/2022 
que comtemple, minimamente, a Pauta de Reivindicações dos trabalhadores.  
 

Campanha Salarial 2021/2022 Trabalhadores da Telebras 
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