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Sinttel e Telemont acertam 
ponteiros nesta quinta-feira, 11 

Com sede em 
Belo Horizonte, a 
Telemont confir-
mou no início des-
ta semana que en-
viará representan-
tes das áreas de 
Recursos Huma-
nos e de Relações 
Trabalhistas para a 
reunião no Espíri-
to Santo. E, como 
já combinado em 
assembléias com 
os trabalhadores 
de Vitória, Vila 
Velha, Cachoeiro 
de Itapemirim, Co-
latina e Linhares, 
o Sinttel vai lutar 
para que todos 
continuem com 
seus empregos. 

A Telemont foi 
contratada pela Oi para 
operar na planta externa 
da operadora, em subs-

O encontro será nesta quinta-feira, 11/03, a partir de 12 horas, 
na sede do Sinttel, no Centro de Vitória. Sindicato cobrará da nova 
terceirizada a manutenção do número de postos de trabalho e de 

salários e benefícios
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tituição à Gecel que terá 
seu contrato encerrado 
até o fim do mês. A Tele-
mont não é nova. Ela já 

atua no Estado na 
área de banda lar-
ga com tecnologia 
ADSL, denominado 
VELOX. Porém, em 
sua nova empreita-
da, a Telemont até 
agora não esclare-
ceu como vai agir.

Um ponto a 
ser discutido na 
reunião desta 
quinta-feira será 
a manutenção do 
Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT), 
que foi assinado no 
ano passado com 
a Gecel,  “Quere-
mos que todas as 
cláusulas sejam 
mantidas e que a 
nova terceirizada 
da Oi esteja aberta 

para o diálogo”, lembra 
o presidente do Sinttel, 
Nilson Hoffmann.

Venha você 
também e 

participe da 
nossa luta!
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A decisão da Oi de 
trocar de terceirizada só 
vem causando apreensão 
entre os  trabalhadores. 
Há um temor geral de que 
haja cortes de pessoal,  

rebaixamento de salários 
e retirada de benefícios já 
conquistados. A  expecta-
tiva do Sinttel é que a Te-
lemont  mantenha a mes-
ma política de negociação 

da Gecel e até avance em 
outras. Caso do paga-
mento da  produção dos 
instaladores e do aluguel 
de quem utiliza o próprio 
veículo no trabalho. 

Mobilização é fundamental
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Outro ponto importante: Fique atento 
e jamais aceite qualquer negociação 

individual que por acaso venha a 
ocorrer. Lembre-se, o Sinttel é o único 
representante legal dos trabalhadores, 

portanto o único responsável pelo 
processo de negociação com a Telemont. 
Se ocorrer negociação paralela, denuncie! 

Vamos ficar 
mobilizados!

Os traba-
lhadores 
estão dis-
postos a 
resistir, caso 
ocorram 
ameaças de 
demissões 
ou mudan-
ças que im-
pliquem em 

Paralisações e até greve
rebaixamento 
do atual ACT. 
A palavra de 
ordem agora 
é União. Va-
mos garantir 
o que con-
quistamos 
com suor e 
luta. 


