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REUNIÃO INAUGURAL 

 
Negociações ACT 2022/2023 – Sinttel-DF/Telebras 

 

Informamos aos trabalhadores da Telebras que aconteceu na segunda-feira (5/9), às 15h, na sede da empresa, a reunião 
inaugural das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022/2023 da categoria. Nesta primeira rodada, as 
tratativas serviram para uma breve apresentação da pauta de negociação aprovada pelos empregados e encaminhada aos 
representantes da Comissão de Negociação Salarial instituída pela empresa, com a presença dos representantes do Sinttel-
DF e trabalhadores da empresa convidados pelo sindicato a participarem do evento. Na oportunidade, os representantes 
dos trabalhadores pontuaram em síntese as questões balizadoras da Pauta de Reinvindicações, a saber: 
 

⮚ Reposição integral dos salários INPC dos 12 meses que antecedem a 31 de 0utubro de 2022 + Ganho real;  
 

⮚ Reajuste dos atuais benefícios sociais percebidos pela integralidade do índice coletado nos 12 meses que 
antecedem 31 de outubro de 2022;  

⮚ Instituição da Comissão Revisora do PCR com participação dos trabalhadores e produção dos resultados dos 
estudos em 90 dias. Após esse período apresentação do resultado, a uma comissão expandida com a participação 
de representantes do sindicato e em seguida submissão a diretoria da empresa e demais instancias;  
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⮚ Apresentar o Plano e a metodologia de execução contínua do Trabalho Híbrido na empresa; 
 

⮚ Apresentar o Plano e a metodologia de execução contínua do Trabalho Híbrido na empresa; 

 

⮚ Apresentar as ações e definir prazo para ingresso ou outro meio que permita o ingresso isonômico de todos os 
trabalhadores da empresa em um plano de previdência complementar. 

 
Desta forma, sem prejuízo da integralidade dos itens da pauta de reivindicações PARA O ACT-2022/2023, o Sindicato espera 
que o diálogo franco resultante desse primeiro encontro entre empresa e trabalhadores sirva para que tenhamos um 
processo negocial proativo, de forma que as expectativas da categoria não sejam frustradas.  

 

Campanha Salarial 2022/2023 dos Trabalhadores da Telebras 
 

 
Distribuição Resultados TelebrasPrev 

 

AOS TRABALHADORES DA TELEBRAS 
 

Em atenção aos termos do COMUNICADO DA FENAPAS, nº 003/2022, de 30/08/22, destacamos que enquanto os 
resultados formais da decisão da Fenapas e dos demais envolvidos não forem juntados ao processo judicial para que 
produzam os efeitos desejados, entendemos que estamos em um estágio administrativo e que nada, por enquanto, se 
efetivou no mundo jurídico e que em sendo assim devemos nos manter em alerta. 
 
Ademais, os trabalhos realizados por diversos aguerridos Assistidos foram de suma importância para que chegássemos até 
o atual estágio. Desta forma, não podem ser desclassificados, pois suas ações democráticas foram feitas no estrido direito 
de lutar por seus legítimos interesses.  
 
Sendo assim, é dever e direito continuarem mobilizados até verem acontecer formalmente todos os passos apontados no 
COMUNICADO DA FENAPAS, fato que só se encerrará com o recebimento dos resultados dos superávits em tela. 
 
Finalmente, os Assistidos envolvidos com a questão irão aguardar a materialização dos passos apontados por aquela 
Fenapas, cobrando no devido tempo cada um dos responsáveis por suas ações e cientificando a todos os Assistidos as 
possíveis ações e inações. Adicionalmente, destaca-se que o controle e a fiscalização dos atos de quem quer que seja 
fazem parte do amadurecimento democrático dos que se submetem a cuidar do interesse coletivo. Sigamos mobilizados! Os 
Assistidos do TelebrasPrev e demais planos. 
 

NESTE MUNDO NADA SE GANHA, TUDO SE 

CONQUISTA! 


