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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com escolas, faculdades e universidades: Colégio Objetivo,  UNIP,  UPIS, Colégio Santa 

Terezinha, ALUB, Unicesp, Faculdade Anhanguera, Colégio e Faculdade Projeção, Facitec, Fisk (Asa Norte), Colégio e 

Faculdade JK, IESB, Colégio Integrado Polivalente, UNEB, CESB, UNESBA, FACGAMA, FASEP e outras, Laboratório Sabin, 

Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em 

call centeres, tele atendimento, telecomunicações sindicalizados e seus dependentes. 

SAUS Quadra 6, Bloco K, Sobreloja  -  Brasília-DF  -  CEP: 70.070-000  -  Fone: (61) 3321 6674  -  Fax: (61) 33243190  

 

Siga o Sinttel-DF
nas redes sociais  

 
Nº 095 – Brasília, 14 de maio de 2012 –  www.sinttel.org.br  

Assembleia geral 
Chega de Exploração. Telemont tem que mudar sua conduta 

 
Convocamos as companheiras e companheiros da Telemont, para assembleia 

geral que acontecerá nesta quarta-feira, 16 de maio, às 7h00 (em primeira 
convocação) e às 8h00 (em segunda convocação), em frente ao local de trabalho, SIA 
Trecho 4 Lote 1930/Brasília-DF, a fim de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do 
dia: 1- Avaliação dos rumos da campanha salarial/paralisação.  

De fato, a categoria está muito insatisfeita com a proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho apresentada pela empresa que prevê apenas o reajuste pelo INPC. Os 
trabalhadores não entendem e não aceitam o fato de serem os únicos a não prosperar 
no setor de telecomunicações. As operadoras aumentam seus lucros, as empresas 
terceirizadas também e o trabalhador é o único que marca passo, quando não volta 
para trás.  

Agora, os companheiros resolveram dar um basta nessa situação. Não querem 
mais ser desvalorizados ou tratados com pouca ou nenhuma consideração. Mesmo 
porque são os trabalhadores da Telemont que tocam a maior parte do serviço de 
telecomunicações. Com uma rede em frangalhos e com poucos investimentos, são os 
trabalhadores que seguram o tranco e fazem o sistema funcionar. Veja no verso, o 
edital de convocação. 

 
Campanha Salarial 2012/2013 
dos trabalhadores da Telemont 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 
 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FECDERAL 

 

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 empregados da TELEMONT, para 
comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na próxima quarta-feira, 
16 de maio, às 07h00 (em 1ª convocação) e às 08h00 (em 2ª convocação), em frente ao 
prédio da empresa, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) Trecho 4 Lote 1930/Brasília-
DF, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) avaliação dos rumos da campanha 
salarial/paralisação. 

 

Brasília, 14 de maio de 2012. 

Brígido Roland Ramos 

Presidente Sinttel-DF 

 


