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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. 
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Cadê	  a	  Telemont?	  
Apesar	  das	  várias	  provas	  de	  boa	  vontade	  e	  serenidade	  demonstradas	  pelas	  
companheiras	  e	  pelos	  companheiros	  da	  TELEMONT,	  a	  empresa	  se	  mantém	  
irredutível	  e,	  até	  agora,	  não	  se	  manifestou	  sobre	  a	  GREVE.	  Infelizmente,	  
parece	  que	  a	  empresa	  só	  entende	  a	  linguagem	  da	  confrontação.	  	  Eles	  não	  
compreendem,	  ou	  fazem	  questão	  de	  não	  compreender,	  que	  a	  categoria	  

reivindica	  apenas	  justiça	  nas	  relações	  de	  trabalho	  e	  valorização	  profissional.	  

Queremos	  um	  Acordo	  Coletivo	  de	  Trabalho	  digno.	  Isso	  é	  nosso	  direito.	  Não	  
vamos	  mais	  aceitar	  que	  a	  empresa	  trate	  a	  melhoria	  das	  condições	  de	  salário	  e	  
trabalho	  como	  algo	  menor.	  Um	  ACT	  justo,	  isso	  é	  pedir	  muito?	  	  Bom,	  já	  não	  
estamos	  pedindo	  mais.	  Agora,	  estamos	  exigindo,	  e	  vamos	  continuar	  parados	  

se	  a	  empresa	  não	  se	  mexer.	  

Se	  a	  TELEMONT	  	  não	  negociar,	  o	  caladão	  vai	  continuar	  

	  
Campanha	  Salarial	  2012/2013	  
Dos	  trabalhadores	  da	  TELEMONT	  

No	  mundo	  do	  trabalho	  nada	  se	  concede,	  tudo	  se	  conquista	  

	  


