
                              

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com escolas, faculdades e universidades: Colégio Objetivo,  UNIP,  Unieuro, 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. Confira no sítio do 
Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em call centeres, teleatendimento e 
telecomunicações sindicalizados e seus dependentes. 
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Assembleia Geral 
Vamos deliberar sobre a nossa Pauta de Reivindicações 2013/2015.

 

 

 

Convocamos TODOS os trabalhadores da 

Telemont, para ASSEMBLEIA GERAL que será 

realizada na próxima SEXTA-FEIRA, 22 de 

março, às 7h30 (em 1ª convocação) e às 8h30 (em 

2ª convocação), em frente à sede da empresa, no 

SIA Trecho 4 Lote 1930 – Brasília/DF, para 

deliberarem a seguinte ordem do dia: 

 

a) Aprovação da Pauta de Reivindicações para o período de 01.05.2013 a 31.04.2015; 

b) Autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; 

c) Autorização para estabelecimento em Acordo Coletivo de taxa assistencial para o 

Sindicato de Classe, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo 

e firmar acordo nos respectivos autos. Abaixo Edital de Convocação. Pauta de 

Reivindicações no verso. 

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 Assembléia Geral Extraordinária a ser 

realizada na próxima sexta-feira, 22 de março, às 7h30 (em 1ª convocação) e às 8h30 (em 2ª convocação), em 

frente à sede da empresa, no SIA Trecho 4, Lote 1930 – Brasília/DF, a fim de deliberarem a seguinte ordem do 

dia: a) aprovação da pauta de reivindicações para o período de 01.05.2013 a 31.04.2015; b) autorização à 

diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; c) autorização para estabelecimento em 

Acordo Coletivo de taxa assistencial para o Sindicato de Classe, bem como para formular protesto judicial, 

instaurar dissídio coletivo e firmar acordo nos respectivos autos.   

Brasília, 20 de março de 2013. 

Brígido Roland Ramos  

Presidente Sinttel-DF 

Nossas conquistas têm o tamanho de nossa participação. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 
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Pauta de Reivindicações 2013/2015 dos Trabalhadores da TELEMONT  

 
1. Reajuste Salarial INPC + 10% de ganho real; 

2. Tíquete no valor de R$ 23,50, sem a participação do trabalhador; 

3. Cesta Básica no valor de R$ 150,00 mensais;  

4. Aluguel de veículo: Carro, Moto, Kombi, Caminhão e condutor autorizado – 

20% de Aumento;  

5. PPR de 1,5 salários (Um salário e meio); 

6. 100% de aluguel de carro nas férias; 

7. Seguro total de veículo pago pela empresa; 

8. Melhoria no Plano de Saúde (Titular pago pela empresa); 

9. Prêmio de produção para LA e ADSL/DADOS/CABO/DG – R$ 8,00 sem 

desconto;  

10. Não recolhimento de documentação do assinante pelo OSC; 

11. Seguro de Vida no valor de R$ 100.000,00 e R$ 5.000,00 para enterro; 

12. Melhoria das condições do local de trabalho, instalações físicas, equipamentos, 

mobília, DG e etc.; 

13. Vale  transporte pago em dinheiro (opcional); 

14. Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior.  

 

 


