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Telemont - Dissídio Coletivo ACT 2021/2022 

Sindicato protocolou ação de 
cumprimento da Sentença Normativa   

 

Informamos aos trabalhadores da Telemont que o Sinttel-DF ingressou, na terça-feira (25/1), 
no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, com a ação de cumprimento da Sentença 
Normativa do Dissídio Coletivo de natureza econômica do Acordo Coletivo de Trabalho – 
ACT 2021/2022 [processo nº 0000047-62.2022.5.10.0013] da categoria.  
 
Desde maio de 2021 (data-base), os empregados da Telemont aguardam o tão merecido 
reajuste salarial, mas a empresa ficou empurrando as negociações com a barriga, 
provocando ansiedade e revolta na categoria. Hoje, mesmo com a decisão judicial favorável 
aos trabalhadores, o sindicato foi obrigado a ingressar com a ação de cumprimento da 
sentença. Essa postura da Telemont contra a categoria é covarde, desumana e indecente.  

 
A saber, o Tribunal julgou procedente o REAJUSTE e TABELA SALARIAL, PAGAMENTO 
DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PPR), AUXÍLIO ALIMETAÇÃO, CAFÉ DA 
MANHÃ, AUXÍLIO EXCEPCIONAL e PAGAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA. 
Confira o resumo do julgamento na tabela abaixo:  

 
REAJUSTE SALARIAL e BENEFÍCIOS 7,5% na data-base 1º maio/2021 

Adequação das TABELAS SALARIAIS I e II dos cargos 
existente em 1º/5/2021 e inclusão dos criados até 30/4/2022 

 

PPR 2021 nos mesmos critérios/metas praticadas em 2020 R$ 1.021,25 (pago em até 2 parcelas) 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  R$ 24,02 na data-base 1º maio/2021 

CAFÉ DA MANHÃ fornecimento de 3 tíquetes/mês R$ 24,02 (3 tíquetes) 

AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL–cesta básica mensal  R$ 24.02 (4 tíquetes) 

DIFERENÇAS SALARIAIS DESDE MAIO/2021  
                  Pagamento em 4 parcelas 

janeiro, fevereiro, março e abril 

 
A vitória dos trabalhadores da Telemont no Tribunal foi muito positiva para a categoria, pois 
mostramos para a empresa que não temos medo de brigar por nossos direitos. Os 
companheiros estão de parabéns pela luta que travou junto com o sindicato em busca de 
um ACT 2021/2022 decente. Continuaremos firmes na luta para melhorar nossas condições 
de trabalho na Campanha Salarial de 2022.  
 

PARABÉNS! ESTAMOS JUNTOS! 
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