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POSTERGAÇÃO TELEMONT 
 

É compreensível toda a angústia dos trabalhadores da TELEMONT, a novela não tem fim, os 
dias passam e a TELEMONT não quer negociar, e sim POSTERGAR. 

Enquanto isso, os trabalhadores não apresentam nenhum tipo de presenteísmo, todos 
continuam a trabalhar normalmente, porém, ansiosos por reajustes dignos nos salários e 
benefícios. 

No dia 7 de julho de 2021, aconteceu a primeira reunião com a TELEMONT, onde foi discutido 
o Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2021/2022 da categoria. Esclarecemos à categoria que o 
atraso no início das negociações é atribuído à 
empresa que não quis negociar antes, pois a nossa 
Pauta de Reivindicações foi aprovada e entregue na 
data prevista. 

Não vai dar mais para esperar, para nós como 
sindicato é muito difícil essa situação. Pois já vimos essa novela outras vezes. Devido ao 
momento de altos índices de inflação, onde a cesta básica de alimentos vem a cada dia 
ficando mais cara, ainda temos o enfrentamento à pandemia da Covid-19 e o atual 
governo que não está ajudando em nada o trabalhador, por esse e outros motivos, 
convocamos TODOS os trabalhadores da empresa TELEMONT, para ASSEMBLEIA GERAL 
que acontecerá no dia 03 de agosto, terça-feira, em frente à sede da empresa localizada 
no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Brasília/DF, às 8hs da manhã, a fim de 
comprimir uma resposta da TELEMONT. 

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 a ser realizada na 
terça-feira, 03 de agosto, em frente à sede da empresa localizada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Brasília/DF, às 8h00 (em 1ª 
Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 9h00 (em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem a 
seguinte ordem do dia: a) Tratar de assuntos diversos referente a data base 2021/2022; b) autorização à diretoria deste sindicato para 
assinar o Acordo Coletivo de Trabalho.  

Brasília, 29 de julho de 2021.  
 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 

CONTAMOS COM TODOS VOCÊS, TRABALHADORES!!! Direitos não 
são favores, são conquistas coletivas. 

Campanha Salarial 2021/2022 dos Trabalhadores da TELEMONT 

O SINTTEL-DF ALERTA! O uso correto da máscara, higienização das mãos e distanciamento social pode livrar você e sua família da 
Covid-19. CONSCIENTIZE-SE! VACINA JÁ PARA TODOS! 
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