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INDIGNAÇÃO 
TELEMONT TEM ATÉ QUARTA-FEIRA (16/9) PARA APRESENTAR A PROPOSTA  

Os trabalhadores da TELEMONT suspenderam a greve geral 

programada para esta quinta-feira (10/9) e deram o prazo até a 
próxima quarta-feira (16/9) para a empresa refazer seus cálculos 
e apresentar uma proposta de ACT 2020/2021 justa à categoria.  

 
A decisão foi tomada em assembleia geral, após a empresa 
encaminhar ao sindicato um documento solicitando a reabertura 
das negociações. Os trabalhadores decidiram também que só vão 
deliberar sobre propostas que contemplem, no mínimo, o 

reajuste do INPC retroativo à data-base (1º de maio).  
 
A TELEMONT teve uma nova oportunidade para evitar a greve geral. Se a empresa não aproveitar 
essa chance, a categoria iniciará a paralisação das atividades e o sindicato já está autorizado a 
ingressar com o Dissídio Coletivo na Justiça do Trabalho.  

 

PERSEGUIÇÕES E REVOLTA 
 
Esta foi uma assembleia muito difícil de ser conduzida pelo Sinttel-DF, devido ao descaso com que 
a empresa tem tratado a Pauta de Reivindicações dos trabalhadores. Somado a isso, temos 
denúncias de perseguições e assédios de supervisores para impedir a participação dos 

trabalhadores nas assembleias, o que tornou o ambiente de trabalho insuportável. O SINDICATO 
NÃO VAI ACEITAR NENHUM TIPO DE PERSEGUIÇÃO AOS TRABALHADORES. 
 
Parabenizamos a categoria pela maturidade e consciência política, pois mesmo revoltada deu mais 
uma oportunidade para a empresa apresentar uma proposta de ACT 2020/2021 aos seus 
empregados. Desperdiçar essa oportunidade é uma clara demonstração de intransigência e 
desrespeito para com os trabalhadores. OBRIGADO POR ACREDITAR NO SEU SINDICATO! 
 

Veja o Edital de Convocação no verso. 
 

ASSEMBLEIA GERAL DIA 17/9 ÀS 8 HORAS. COMPAREÇA! 

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, 17 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) Analisar e deliberar  sobre a proposta 
de ACT 2020/2021 apresentada pela TELEMONT; b) Iniciar a Greve Geral. 
Brasília, 10 de setembro de 2020.  
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF  
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