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PARABÉNS!!! 
NÃO CONSEGUIMOS TUDO QUE MERECEMOS, 

MAS SAÍMOS VITORIOSOS DO MOVIMENTO.  
        Os trabalhadores da TELEMONT foram gigantes nesta Campanha 
Salarial. A empresa insistia em ZERO de reajuste, mas com a Greve Geral a 
categoria conseguiu uma proposta razoável. 
         A paralisação iniciada no dia 17/9 poderia ter sido evitada, se a empresa 
tivesse negociado uma proposta possível de ser aprovada pelos 
trabalhadores. Mas, a TELEMONT preferiu apostar na desmobilização da 
categoria. 

 
                    É bom destacar que os trabalhadores sempre estiveram abertos ao diálogo para encontrar 
uma solução negociada, porém para serem ouvidos foi necessário parar as atividades. Esperamos que 
na próxima data-base a TELEMONT assuma outra postura para não ser necessário uma resposta tão 
radical da categoria.  
                    Parabenizamos os trabalhadores que não se intimidaram com as pressões feitas pela 
TELEMONT e participaram em massa do movimento ordeiro e pacífico. Nossa luta mostrou o quanto é 
importante a união de todos para alcançar uma conquista. Não vamos recuar, continuaremos firmes 
na luta por melhores condições de trabalho na empresa. 

VEJA O RESUMO DA PROPOSTA 
PPR de R$ 950,00 - (R$ 400, pago em 20/10/2020 e R$ 550 em março2021); 
REAJUSTE 2,46% - nos salários e demais benefícios em janeiro de 2021; 
ABONO R$200,00 - em tíquete (no início dezembro 2020); 
COMBUSTÍVEL –  o fornecimento de combustível será feito pela média real de consumo do carro; 
FOLGA - está garantido um final de semana de folga (sábado e domingo) para quem tem o Contrato de Trabalho de 
segunda a sábado e não será implantado o Banco de Hora a esses trabalhadores; 
PERICULOSIDADE – a periculosidade não será cortada imediatamente após a consulta ao médico. Será dado um prazo de 
30 dias para o empregado se adequar às recomendações e retornar ao médico. 
COVID-19 – O trabalhador que tiver contato com alguém que testou positivo para a COVID-19 e precisar fazer o exame, o 
sindicato solicitará a empresa uma guia para o empregado ir direto ao laboratório e evitar o risco de contágio em hospitais. 
DIAS PARADOS - Os dias parados não serão descontados do trabalhador. 
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