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Trabalhadores da 
Telemont 

 

DISSÍDIO COLETIVO ACT 2021/2022 NO TST  
Informamos aos trabalhadores que o Dissídio Coletivo de Natureza Econômica do ACT 2021/2022, [PROCESSO 
Nº 632-90.2021.5.10.0000] está no Tribunal Superior do Trabalho (TST) aguardando julgamento do recurso da 
Telemont. Diante disso, vamos aguardar a decisão do Tribunal. 

 

NEGOCIAÇÕES DO ACT 2022/2023 
Nossa data-base é 1º de maio e já estamos no início do mês de junho e até o momento a Telemont não formalizou 
sua proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023. Esse comportamento demonstra claramente que a 
empresa não tem o mínimo de respeito com seus empregados, pois todos aguardam ansiosos por um reajuste 
que, no mínimo, contemple as perdas salariais da inflação do período. O Sinttel-DF tem insistido na negociação, 
mas a empresa não se manifesta com uma proposta concreta. 
 
O Sinttel-DF alerta os trabalhadores para a necessidade de aumentar a nossa mobilização e dialogar com os 
demais companheiros sobre os próximos passos da nossa Campanha Salarial. A empresa está se fazendo de 
surda e muda, para não discutir concretamente a nossa Pauta de Reivindicações. Temos que estar atentos, pois 
a Telemont está fazendo esse jogo para ganhar tempo e desmobilizar a categoria. 

 

PLANO DE SAÚDE 
Da noite para o dia, a Telemont trocou o Plano de Saúde dos trabalhadores por um plano muito pior e ainda 
aplicou um reajuste de 10,63%, sem ter feito nenhuma negociação com o Sinttel-DF. Essa decisão unilateral 
da empresa revoltou a categoria, uma vez que os salários continuam os mesmos, mas, mesmo assim, o Plano de 
Saúde foi reajustado. Na hora que o trabalhador mais precisa, ao invés de ajudar, a empresa mete é a mão no 
bolso do empregado e arranca os últimos centavos que ainda restam. O reajuste do Plano de Saúde foi o “PRÊMIO-
BANANA” que a Telemont deu aos seus empregados. Não podemos aceitar as imposições da empresa 
passivamente! 
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