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NO FUNDO
DO POÇO

O nome TELEMONT hoje está ligado as notícias ruins para seus trabalhadores. A empresa não tem mais como
maquiar a situação difícil que os empregados têm enfrentado nos últimos anos, o que tem repercutido
negativamente na autoestima, na saúde e comprometido o desempenho profissional da categoria.
Como trabalhar satisfeito em uma empresa que faz pouco caso das reivindicações dos empregados? É justamente
o que está acontecendo hoje na TELEMONT. Além de ignorar o pleito dos trabalhadores pela reposição das perdas
inflacionárias – o INPC da data-base 1º maio é 11,89% –, quando a categoria busca e conquista na Justiça o
direito ao reajuste salarial, a empresa recorre às instâncias superiores com o objetivo de ganhar tempo e massacrar
os empregados.

TRABALHADORES DECIDIRAM INGRESSAR COM DISSÍDIO COLETIVO DE
NATUREZA ECONÔMICA DO ACT 2022/2023
Apesar de todo esforço do Sinttel-DF de buscar uma negociação do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022/2023
dos trabalhadores, a empresa não tem demonstrado o mínimo de interesse de discutir a Pauta de Reivindicações
dos empregados. Lembrando que a nossa data-base é 1º de maio, estamos no fim do mês de junho e até o
momento nada de proposta. Diante dessa inércia e falta de respeito da TELEMONT, não existe alternativa a não
ser bater outra vez na porta da Justiça do Trabalho. O Sinttel-DF já ingressou com o pedido de Dissídio
Coletivo do ACT 2022/2023 no TRT da 10ª Região, processo Nº 0000361-47.2022.5.10.0000.

DISSÍDIO COLETIVO ACT 2021/2022 NO TST
Em relação ao Dissídio Coletivo de Natureza Econômica do ACT 2021/2022, [PROCESSO Nº 63290.2021.5.10.0000] o processo está no Tribunal Superior do Trabalho (TST) aguardando julgamento do recurso da
TELEMONT. Vamos guardar a decisão do Tribunal.
O Sinttel-DF alerta os trabalhadores da TELEMONT para a necessidade de aumentar a nossa mobilização e
dialogar com os demais companheiros sobre a realidade que estamos vivendo na empresa. A TELEMONT está se
fazendo de surda e muda diante da nossa Pauta de Reivindicações, o que nos leva a acreditar que adotará a
mesma estratégia do ano passado. O CAMINHO É FORTALECER A NOSSA LUTA E ENFRENTAR A EMPRESA!

Campanha Salarial 2022/2023
dos Trabalhadores da TELEMONT

