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TELEMONT - ACT 2021/2022 

 Assembleia Geral 
O Sinttel-DF reforça a convocação dos trabalhadores da TELEMONT para participarem da 

assembleia geral da categoria, na próxima segunda-feira (23/8), a partir das 8 horas da manhã, 

na área pública ao lado da sede da empresa, no SIA. Veja o Edital de Convocação publicado, 

dia 11/08/2021, no Boletim ALÔ ALÔ 145. http://www.sinttel.org.br/imprensa/boletins/2021/145.pdf  

Ressaltamos a importância da participação de todos, pois vamos debater e decidir o futuro da 
nossa Campanha Salarial de 2021/2022. Diante disso, torna-se indispensável a sua presença 
na assembleia. 
 
Cada conquista coletiva que tivemos na TELEMONT teve a participação da categoria. Nada caiu 
do céu! Foi um esforço coletivo – sindicato e trabalhadores – por melhores condições de 
trabalho na empresa. A nossa força está na nossa união. COMPAREÇA! 

 

 23 DE AGOSTO, ÀS 8 HORAS 
 

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, 23 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 da proposta de  Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2021/2022 
a ser apresentada pela empresa;  b) Assuntos Gerais. 
Brasília, 11 de agosto de 2021. 
Brígido Roland Ramos 
 

 

ATENÇÃO: será obrigatório o uso correto da máscara, higienização 

das mãos e distanciamento social. CONSCIENTIZE-SE! 

Campanha Salarial 2021/2022 dos 
Trabalhadores da TELEMONT 
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