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EQS, Cadê O acordo coletivo? 
Os trabalhadores da EQS de Brasília já perderam a paciência, pois a 

empresa continua empurrando com a barriga, para não dar o reajuste que a 

categoria merece na data-base. Os empregados estão sem Acordo Coletivo 

de Trabalho (ACT 2021/2022) desde 1 de junho de 2021, cujo INPC do 

período é 8,89%. A categoria não abre mão do INPC total na data-base.  

Passado tanto tempo, o mínimo que a empresa deveria fazer é pagar a 

integralidade do INPC, retroativo a junho 2021, nos salários e benefícios. 

Nesse período de inflação em alta que estamos enfrentando no País, a 

reposição das perdas salariais na data-base é o mínimo que o 

trabalhador merece.   

 O Sinttel-DF tem procurado insistentemente a EQS para negociar o reajuste 

salarial da categoria, mas a empresa foge para não discutir concretamente 

a Pauta de Reivindicações dos trabalhadores do DF. Já foram realizadas diversas reuniões, mas até o momento 

a empresa não apresentou uma proposta de ACT 2021/2022 oficial.  

Em Goiás, a EQS trata seus empregados de forma bem diferente, pois a empresa apresentou uma proposta de 

ACT 2021/2022 e a categoria já aprovou (segundo informação da categoria DF).  A empresa não pode discriminar 

os trabalhadores do DF, pois esse comportamento provoca divisão e revolta no ambiente de trabalho. Cobramos 

da EQS uma proposta concreta de ACT 2021/2022 capaz de ser submetida à apreciação e deliberação da 

categoria em Assembleia Geral. 

Veja parte da proposta aprovada no Goiás: 

 - Reajuste de 5,1% dos salários em 01/06/21. 

 - Reajuste de 3,8% dos salários em 01/01/22. 

 - Abono de R$ 400,00 em 01/01/22. 

 - Piso salarial de R$ 1.143,33 em 01/06/21. 

 - Pios salarial de R$ 1.212,00 em 01/01/22.  

Recebemos denúncias que os trabalhadores do Datacenter foram desligados. Já 

cobramos esclarecimentos da empresa, mas até o momento não tivemos respostas. 

Casos os trabalhadores queiram fazer denúncias, tira dúvidas, entre no nosso site: 

http://www.sinttel.org.br/faleconosco_novo.asp  

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 

FILIE-SE, fortaleça a nossa luta! 

https://www.sinttel.org.br/codefilia.html  

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 
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