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TRABALHADORES DA TELEBRAS  
Dissídio Coletivo ACT 2020/2021  

 
O Sinttel-DF informa aos trabalhadores da Telebras que na Audiência de Conciliação e Instrução ao 
pedido de Dissídio Coletivo ACT 2020/2021, processo n˚ DC–0000.162-25.2022.5.10.0000, realizada 
no dia 20 de abril no TRT da 10 ª Região não houve avanços. Como sempre, o discurso da empresa 
é o mesmo e já bastante conhecido dos empregados: falta de autonomia para decidir sobre a 
Pauta de Reivindicações da categoria.  
 
Durante a audiência, o sindicato fez uma ampla exposição sobre as perdas salariais que os 
trabalhadores tiveram no período, o que tem causado um sentimento de ansiedade, insatisfação e 
revolta no ambiente de trabalho. Além disso, o sindicato argumentou também que outras empresas 
estatais concederam reajustes aos seus servidores, mas a Telebras tanto na mesa de negociação 
com o sindicato quanto no Tribunal permanece na sua inércia.  
 
Sem a possibilidade de um acordo para a celebração do ACT 2020/2021, o presidente do TRT 10ª 
propôs a realização de um acordo parcial, deixando para julgamento as questões econômicas 
controvérsias. Demonstrando disposição ao diálogo, o Sinttel-DF não se opôs a proposta, porém a 
empresa, mais uma vez, alegou falta de autonomia para fechar um acordo parcial com a categoria.  
 
Diante disso, o presidente do Tribunal estabeleceu o prazo de 10 dias para a contestação, com 
documentos, da Telebras ao pedido de Dissídio Coletivo e réplica do Sinttel-DF. Após esse prazo, 
os autos do processo serão encaminhados para a manifestação do Ministério Público. 
 
O Sinttel-DF cobra da direção Telebras mais emprenho junto aos órgãos de controle, para buscar 
uma proposta capaz de ser aceita pela categoria em assembleia geral. A inflação do período causou 
grandes perdas e, consequentemente, desajustes financeiros sem precedentes na vida dos 
empregados e essa realidade reflete de forma negativa na empresa. Vamos à luta, pois 
acreditamos na Justiça! 

 

Campanha Salarial 2020/2021 
Trabalhadores da Telebras 
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