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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade 
Paulista,  Unieuro, UPIS,  Uniplan,  Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp -‐	  Faculdade Anhanguera 
(Antiga JK);- Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e outras. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os 
descontos para os trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e seus dependentes 
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Começou	  mal	  demais	  
Protestamos	   contra	   a	   indiferença	   e	   o	   desrespeito	   com	   que	   a	   Telemont	   trata	   os	  

trabalhadores.	   	  Somente	  ontem,	  depois	  de	  mais	  de	  45	  dias	  que	  enviamos	  a	  pauta	  de	  
reivindicações,	   a	   empresa	   se	   dignou	   a	   responder	   ao	   Sinttel-‐DF	   e,	   mesmo	   assim,	  
marcou	  a	  primeira	  reunião	  de	  negociação	  para	  quarta-‐feira,	  2	  de	  maio,	  um	  dia	  depois	  
da	  nossa	  data-‐base.	  	  

Realmente	  é	  muito	  descaso	  para	  uma	  empresa	  só.	  A	  data-‐base	  e	  a	  renovação	  do	  
ACT	  são	  ansiosamente	  aguardadas	  pelos	  trabalhadores.	  Trata-‐se	  do	  momento	  em	  que	  
a	  categoria	  vislumbra	  melhorias	  coletivas	  nos	  salários	  e	  nas	  condições	  de	  trabalho	  e	  de	  
vida.	  Quando	   a	  Telemont	   não	   responde	   ao	   sindicato	   e	   empurra	   com	  a	   barriga	   essas	  
negociações	  causa	  indignação	  e	  revolta	  na	  categoria,	  além	  de	  demonstrar	  claramente	  
que	  não	  se	  importa	  com	  o	  trabalhador.	  	  	  

Já	   lançamos	   um	   alerta	   às	   companheiras	   e	   aos	   companheiros	   da	   Telemont	   para	  
que	  fiquem	  muito	  atentos	  a	  essas	  negociações.	  A	  empresa	  já	  deu	  reiteradas	  mostras	  de	  
sua	  má	  vontade	  e	  teremos	  uma	  campanha	  salarial	  bem	  dura	  pela	  frente.	  Vamos	  ter	  que	  
estar	  bastante	  mobilizados	  e	  o	  engajamento	  de	  cada	  um	  e	  de	   todos	  nessa	  campanha	  
será	  fundamental.	  Fiquem	  atentos	  às	  convocações	  do	  seu	  Sindicato.	  

	  

Campanha	  Salarial	  2012/2013	  
dos	  trabalhadores	  da	  TELEMONT	  

No	  mundo	  do	  trabalho	  nada	  se	  concede,	  tudo	  se	  conquista	  
	  

PARABÉNS	  COMPANHEIRAS	  E	  COMPANHEIROS	  PELO	  1º	  DE	  MAIO.	  
NESTA	  DATA	  EM	  QUE	  HOMENAGEAMOS	  O	  TRABALHADOR	  E	  A	  SUA	  LUTA	  POR	  MELHORES	  

CONDIÇÕES	  DE	  TRABALHO	  E	  DE	  VIDA,	  O	  SINTTEL-‐DF	  REAFIRMA	  SEU	  COMPROMISSO	  COM	  OS	  
TRABALHADORES	  EM	  TELECOMUNICAÇÕES.	  ESTAREMOS	  SEMPRE	  JUNTOS,	  EM	  TODOS	  OS	  

MOMENTOS,	  NA	  LUTA	  POR	  DIGNIDADE,	  VALORIZAÇÃO	  E	  RESPEITO	  NAS	  RELAÇÕES	  DE	  TRABALHO.	  	  
A	  LUTA	  CONTINUA.	  SEMPRE.	  


