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Trabalhadores merecem respeito 
Greve Geral dia 10/09/2020 

 
Os trabalhadores da TELEMONT mostraram para a empresa, 
na Assembleia Geral permanente realizada nesta quinta-
feira (3/9), que não aceitam reajuste ZERO no ACT 
2020/2021. O movimento contou com a participação coesa 
da categoria, que decidiu por unanimidade REJEITAR essa 
proposta ridícula e decretou uma Greve Geral a partir do dia 
10 de setembro. 

 
A TELEMONT conseguiu piorar uma situação que já é muito ruim e fez a assembleia durar 
mais do que o tempo previsto, quando, de forma deliberada, fez todos os tipos de assédios 
e pressões para impedir a participação dos trabalhadores. Os companheiros não se 
intimidaram e compareceram em massa à assembleia, dando um recado à empresa de que 
ameaças e coações não vão funcionar, pois todos são conscientes e não vão abaixar a 
cabeça para a empresa.  
 
Durante a assembleia, a categoria seguiu as recomendações da OMS/MS/GDF de prevenção 
à COVID-19. Além de todos os trabalhadores estarem usando máscara e álcool em gel, o 
distanciamento social também foi obedecido. Mesmo assim, o sindicato providenciou 
máscaras e álcool em Gel sobressalente, caso fosse necessário. 
  
Esperamos que, depois do grande movimento da categoria, a TELEMONT ofereça uma 
proposta de ACT DECENTE. A saber, as empresas de telecomunicações aumentaram suas 
demandas por serviços e, consequentemente, os lucros durante a pandemia da COVID-19 e 
querem oferecer reajuste ZERO aos trabalhadores. ISSO É RIDÍCULO E INACEITÁVEL! 
 

                                                                                       Veja o Edital de Convocação no verso.    

 PARABÉNS companheiros da TELEMONT! 
É assim que se FAZ! 

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


 

 

 
 
 

 

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 da TELEMONT para comparecerem em Assembleia 
Geral Extraordinária na quinta-feira, 10 de setembro de 2020, às 08:00 (1ª 
Convocação, com 50% mais 1 dos empregados) e, às 09:00 (2ª Convocação, 
com qualquer número de empregados), em frente à sede da empresa 
localizada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Brasília (DF), a fim de 
deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Início da Greve Geral decretada na 
Assembleia Geral dos trabalhadores realizada no dia 3 de setembro de 2020. 
Brasília, 3 de setembro de 2020.  
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF 

 
 
 

IMPORTANTE! Para a realização da Assembleia 
Geral serão obedecidas todas as normas da 

OMS/MS/GDF de prevenção à COVID-19.  

 
Campanha Salarial 2020 dos Trabalhadores da 

TELEMONT 


