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TELEMONT - ACT 2021/2022 

PACIÊNCIA ESGOTADA, 

GREVE A VISTA! 
Os trabalhadores da TELEMONT estão revoltados e indignados com a empresa, devido 
ao atraso nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho ACT 2021/2022, uma vez 
que a data-base é 1º de maio e o acordo ainda não foi fechado. A cada ano, a postura 
da TELEMONT na mesa de negociação é pior e a categoria já percebeu isso como 
desrespeito, enrolação e provocação. A empresa está desafiando seus empregados e 
vai pagar um preço muito alto com a paralisação das atividades.   
 
Na assembleia realizada na terça-feira (3/8), os trabalhadores rejeitaram a proposta 
mesquinha da TELEMONT e deflagraram início de Greve Geral por tempo indeterminado 
na segunda-feira, dia 9 de agosto, a partir das 8h. A categoria deu o seu recado, cabe 
à TELEMONT se mexer e, durante esta a semana, apresentar uma proposta decente 
aos seus trabalhadores.  
 
Durante a pandemia da Covid-19, a TELEMONT aumentou seu faturamento e faz 
questão de mostrar esses números positivos à sociedade, mas esquece de dizer que 
foram os trabalhadores os principais responsáveis por esse sucesso. Aí está a revolta 
da categoria, pois a empresa se nega a apresentar uma proposta de ACT 2021/2022 que 
valorize os empregados.  
 
O Sinttel-DF parabeniza os trabalhadores que não se intimidaram com as ameaças da 
empresa e compareceram em massa à Assembleia Geral. A nossa luta está apenas 
começando, o que exige de todos mais participação e envolvimento nas assembleias e 
nos movimentos da categoria. Vamos à luta para preservar nossos direitos e avançar 
nas conquistas. Veja o Edital de Convocação no verso do boletim. 
 

ASSEMBLEIA GERAL COM INÍCIO DE 
GREVE DIA 9 DE AGOSTO, ÀS 8h. 

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 a ser realizada na segunda-feira, 9 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) Apreciação e deliberação de eventual proposta de  Acordo 
Coletivo de Trabalho - ACT 2021/2022 a ser apresentada pela empresa;  b) 
Assuntos Gerais; c) Início de Greve Geral. 
Brasília, 4 de agosto de 2021. 
Brígido Roland Ramos 
 

 
 
 

SOLIDARIEDADE 
Neste momento de pandemia da Covid-19, alguns companheiros estão 
enfrentando mais dificuldades que os outros. Por isso, fiquemos atentos para 
movimentar a nossa rede de solidariedade nas situações extremas. Ao tomar 
conhecimento de um caso assim, mobilize os demais companheiros que trabalham 
na TELEMONT e vamos discutir uma forma de ajudar. A LUTA TAMBÉM É 
SOLIDARIEDADE ENTRE COMPANHEIROS! 
 
 
 
 
 
 

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! 

Campanha Salarial 2021/2022 dos 
Trabalhadores da TELEMONT 


