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Proposta Aprovada 
Os trabalhadores da TELEMONT reunidos em assembleia geral no 
dia 15 de julho de 2019, aprovaram a proposta de Acordo Coletivo 
de Trabalho – ACT 2019/2020 apresentada pela empresa. O 
Sinttel-DF já encaminhou correspondência à TELEMONT 
comunicando a decisão dos trabalhadores. Veja o resumo da 
proposta no verso. 

                
Destacamos, no entanto, que esta foi mais uma Campanha Salarial 

muito difícil, pois a TELEMONT insistia em uma proposta de reajuste pífio e com a retirada 
de benefícios, o que pioravam ainda mais as condições de trabalho que já são ruins. A 
pressão dos trabalhadores nas assembleias, realizadas nos dias 8 e 15/7, foi fundamental 
para forçar a empresa refazer as contas e melhorar sua proposta.  
 
O movimento da categoria foi tão forte que, durante a última assembleia, a TELEMONT 
chamou o sindicato para uma reunião. Enquanto acontecia a negociação, os trabalhadores 
aguardavam firmes na porta da empresa. Foi dessa maneira que fizemos mais uma 
Campanha Salarial organizada e com a participação em massa dos trabalhadores. 
 
Todos sabem que o ACT aprovado não é o ideal, mas foi o acordo possível de ser negociado 
com a TELEMONT este ano. É preciso destacar que todo o processo de negociação do acordo 
foi transparente e a decisão de aprovar a proposta da empresa foi dos trabalhadores em 
votação aberta, democrática e soberana, sem nenhuma ingerência da direção do sindicato.  
                                        
Agradecemos a participação dos companheiros e das companheiras na Assembleia Geral e 
também na Campanha Salarial de 2019. A partir de agora temos que fiscalizar o 
cumprimento do ACT aprovado e comunicar ao Sinttel-DF qualquer problema de 
descumprimento por parte da empresa. Mais importante, temos o compromisso pessoal e 
coletivo de continuarmos unidos ao SINTTEL-DF defendendo os nossos empregos, nossos 
direitos e nossas conquistas trabalhistas. PARABÉNS! A LUTA CONTINUA! 

Campanha Salarial 2019 dos 
Trabalhadores da TELEMONT 
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PROPOSTA APROVADA NA ASSEMBLEIA DO DIA 15/7/2019. 
 
1) Aplicar reajuste de 5,07% a partir de 01/01/2020, sobre os salários 
vigentes em 30/04/2019; 
 
2) Aplicar reajuste de 5,07% a partir de 01/01/2020 sobre o valor do ticket 
alimentação; 
 
3) A Telemont fornecerá 3 (três) parcelas no valor de R$300,00 (trezentos 
reais) cada, a serem pagas através de tickets alimentação extra, nos dias 10 de 
SETEMBRO DE 2019, 10 de JANEIRO DE 2020 e 10 de FEVEREIRO DE 2020; 
 
4) Propomos um PPR com valor elegível de R$950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) com pagamento em 2 parcelas sendo a primeira no valor de 
R$400,00 (quatrocentos reais), a título de adiantamento, a ser paga em 31 de 
agosto de 2019 e a segunda parcela a ser paga em 29 de fevereiro de 2020; 
 
5) Propomos implementar o Auxílio creche PARA MÃES no valor de R$120,00 
(cento e vinte reais) mensais para crianças na idade de 4 meses a 1 ano; 
 
6) A Telemont regularizará, de acordo com sua trilha de carreira, os eventuais 
desvios nas áreas de cabos e multifunção (Agente de Soluções após 6 meses na 
função) até o final do mês de julho de 2019. As alterações a serem realizadas 
serão informadas a uma Comissão de verificação a ser indicada pelo Sinttel DF;  
 
7) A Telemont irá considerar o ANO DO MODELO do veículo como parâmetro 
para definição dos 7 anos de uso dos carros locados dos empregados; 
 
8) Os empregados da Telemont que hoje figuram na jornada de segunda à 
sexta continuarão neste regime; 
 
9) Manutenção das demais cláusulas vigentes no ACT 2018/2019; 
 
10) A Telemont concederá abono aos 2 dias de paralisação/assembleia 
(08/07/19 e 15/07/19). 


