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O Sinttel-DF Informa que os trabalhadores da Telebras presentes na Assembleia Geral Virtual realizada na
sexta-feira, 11 de março de 2022, autorizaram o sindicato a ingressar no Tribunal Regional do Trabalho –
TRT 10ª Região com o pedido de Dissídio Coletivo do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 da categoria.
Em ato contínuo, o sindicato ingressou com a ação – DC 0000162-25.2022.5.10.0000 Revisão de Sentença
Normativa – e aguarda seus desdobramentos no Tribunal.
Diante da incapacidade da Telebras de construir em mesa uma proposta possível de ser apreciada e
aprovada pelos empregados, a nossa esperança de reajuste está na Justiça do Trabalho. Não é justo a
empresa alegar falta de autonomia, para não compensar as perdas salariais que tivemos no período.
Estamos no limite e não temos condições de absorver mais esse prejuízo nos salários e benefícios sociais.
A decisão da categoria de autorizar o Sinttel-DF ingressar com o pedido de Dissídio Coletivo foi tomada
depois de esgotadas todas as possibilidades de negociação do ACT 2020/2021 com os representantes da
Telebras. É inaceitável que os gestores da empresa permaneçam em estado de paralisia e sem autonomia
para debater e resolver as demandas dos empregados.
Não é admissível que uma empresa do porte da Telebras não tenha a atenção que merece do Estado
brasileiro. É sabido que o cumprimento da sua missão estratégica, passa pela valorização dos empregados
por meio de um ACT 2020/2021 justo. Sem investimento em recursos humanos, torne-se difícil a empresa
atingir as metas projetadas.
Este sindicato não poupou esforços no sentido de dialogar com a Telebras e buscou alternativas para
avançar nas negociações, visando garantir a recomposição das perdas salariais que os empregados
acumularam. Por outro lado, as justificativas dos representantes da empresa eram sempre as mesmas: falta
de autonomia para negociar e a dependência da Telebras dos órgãos de controle.
Dito isto, não restou alternativa para os trabalhadores da Telebras a não ser buscar seus direitos trabalhistas
nos Tribunais. Sem sombra de dúvidas, as perdas financeiras que tivemos devido à falta de recomposição
dos salários resultou em perda de qualidade de vida, autoestima baixa, desmotivação profissional e doenças
físicas e psicológicas. Chegou de esperar! Vamos à luta!
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