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TELEMONT - ACT 2021/2022 

GREVE SUSPENSA 
Quarta-feira (25/8), às 15h30, haverá AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO no TRT 

Os trabalhadores da TELEMONT aprovaram, por ampla maioria, na tarde desta terça-

feira (24/8), o encaminhamento do Sinttel-DF para suspender a Greve Geral por 48 horas, 

para que a empresa possa analisar e apresentar nova proposta de Acordo Coletivo de 

Trabalho – ACT 2021/2022 à categoria. 

Esta decisão dos trabalhadores não significa um recuo e, sim, mais uma oportunidade 

para que a empresa apresente uma proposta de ACT 2021/2022 DECENTE e evite a 

radicalização do movimento. A categoria apenas suspendeu o movimento, mas nova 

assembleia está marcada para sexta-feira (27/8).  

O Sinttel-DF parabeniza os trabalhadores pela maturidade e consciência política, uma 

vez que mesmo inconformados e revoltados com a postura da Telemont na mesa de 

negociação, aceitaram o encaminhamento feito pela diretoria do sindicato. Obrigado pela 

confiança, vamos continuar unidos até a vitória.  

O Sinttel-DF informa aos trabalhadores que nesta quarta-feira (25/8), às 15h30, no TRT 

10 haverá uma AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO DE 

NATUREZA ECONÔMICA. Esperamos que a empresa não fuja da sua responsabilidade 

e apresente uma proposta de ACT 2021/2022 possível de ser aprovada pela categoria. 

Veja Edital de convocação no Verso do Boletim. 

TODOS NA ASSEMBLEIA, NESTA SEXTA-FEIRA, ÀS 8H 

ATENÇÃO: será obrigatório o uso correto da máscara, higienização das mãos 

e distanciamento social. CONSCIENTIZE-SE! 

Campanha Salarial 2021/2022 dos 

Trabalhadores da TELEMONT 

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 sexta-feira, 27 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. 
Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Brígido Roland Ramos 
 

 


