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 A PACIÊNCIA ACABOU  

 

Os trabalhadores da EQS de Brasília já perderam a paciência, pois já estamos na Campanha Salarial de 

2022/2023 e até agora e empresa não apresentou sua proposta de ACT 2021/2022. A categoria está há quase 

dois anos sem reajuste de salários e benefícios sociais (data-base 1° de junho 2021). A EQS não tem o direito 

de ser tão irresponsável com seus empregados, POIS SACO VAZIO NÃO PARA EM PÉ! 

Diante disso, o Sinttel-DF convoca todos os trabalhadores da EQS para uma Assembleia Geral na próxima terça-

feira (5/4), às 8h (primeira chamada) e às 9h (segunda chamada), em frente ao Edifício Oi, SCS, Quadra 2 Bloco 

E – Brasília/DF, para a aprovação da Pauta de Reivindicações 2022/2023 e decidir sobre os rumos a serem 

tomados. A categoria não tem alternativa a não ser fazer uma paralisação, para obrigar a empresa se mexer. 

Deixamos bem claro que a EQS é a principal responsável por essa situação, que gera revolta e insatisfação no 

ambiente de trabalho. 

A EQS não sabe das dificuldades que seus empregados estão enfrentando, devido à inflação alta que aumentou 

custo de vida, que reduziu drasticamente o poder de compra dos salários, tem trabalhador passando dificuldades, 

pois tudo aumentou e somente o salário continua o mesmo. ISSO É UMA INJUSTIÇA CONTRA AQUELES QUE 

GERAM LUCROS PARA A EMPRESA. Veja no verso, a Pré-Pauta e o Edital de Convocação. 

SUA PRESENÇA É IMPORTANTE NA ASSEMBLEIA DIA 5/4 ÀS 8h 

•Vamos decidir sobre GREVE GERAL por atraso do ACT 2021/2022  

•Aprovação da Pauta de Reivindicações para as negociações do ACT 2022/2023 

 

 

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


 

 Sugestão de Pauta de Reivindicação dos trabalhadores da EQS - ACT 2022/2023 

 

01 – Envio de Carta de Garantia de Data Base; 

02 – ACT com validade de 2 anos exceto as cláusulas econômicas que serão ajustadas anualmente; 

03 – Reajuste de 100% do INPC do período mais 5% de ganho real devido as perdas do ACT 2021/2022, sobre: 

-  Os pisos e salários praticados em 31 de maio de 2022; 

- Vale alimentação/tíquetes;   

- Cesta Básica; 

- Auxílio creche; 

- Auxílio portadores de deficiência física.  

04 – 23 vale alimentação mensais sem participação do trabalhador para todos os trabalhadores, inclusive para 

jornada 12 x 36;  

05 – Não descontar tíquetes em caso de faltas justificadas; 

06 – Acima de 2 horas extras ter direito ao ressarcimento com tíquetes em vez de ter que apresentar nota fiscal; 

07 – PPR 2022 no valor de 1,5 salário base;  

08 – Pagamento de condutor autorizado de R$ 350,00 por mês; 

09 – Reajuste das demais cláusulas econômicas em 100% do INPC do período mais 5% de ganho real devido 

as perdas do ACT 2021/2022; 

10 – Manutenção das demais clausulas do ACT. 2021 /2021 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO 

FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos 

trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os 

trabalhadores da EQS, para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na terça-feira, 5 

de abril de 2022, em frente ao Edifício Oi, SCS, Quadra 2 Bloco E – Brasília/DF, às 8h00 (em 1ª Convocação; 

com 50% + 1 dos empregados) ou às 9h00 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de 

deliberarem a seguinte ordem do dia:  a) Aprovação da Pauta de Reivindicações para a celebração do Acordo 

Coletivo de Trabalho (ACT) para o período de 01.06.2022 a 31.05.2024; b) Autorização à diretoria deste sindicato 

para assinar o Acordo Coletivo de Trabalho; c) Autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial, 

instaurar Dissídio Coletivo e firmar acordo nos respectivos autos; d) DELIBERAR sobre Greve Geral; e) Informes 

Gerais.  

Brasília, 01 de abril de 2022. 

Brígido Roland Ramos - Presidente Sinttel-DF 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
FILIE-SE, fortaleça a nossa luta! 

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

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 

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

