
O Sinttel convoca assem-
bleia com todo os trabalhado-
res da Telemont, para deliberar 
sobre a nova proposta feita 
pela empresa. 

Será dia 13, à noite, confor-
me já tinha sido combinado na 
quinta-feira passada, quando 
foi feita a paralisação de adver-
tência. 

E para facilitar a presença 
dos trabalhadores, o Sindicato 
conseguiu reservar o auditório 
da antiga Escola Técnica Fede-
ral, hoje Ifes, em Jucutuquara, 
Vitória.  

Portanto, companheiros, 
participem, pois vamos decidir 

sobre a proposta da Telemont 
para o Acordo Coletivo de Tra-
balho 2011/ 2012. 

Avisem os 
colegas de 
trabalho, 
discutam 
a situação 
de insatis-
fação que 
existe hoje 
dentro da 
contratada 
da Oi e vá 
a assembleia. 
Só você pode falar 
por você e decidir o que é 
melhor para a categoria.
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Telemont fez outra proposta!
Sinttel convoca assembleia

4ª feira, dia 13/07, às 18h30min, na antiga 
Escola Técnica, hoje IFES, em Jucutuquara

Temos 
muito pra 
conversar. 

Assembleia 
na quarta, 
13/07, às 

18h30min, 
na Escola 

Técnica

Paralisação de advertência na 
Telemont mostrou coragem

dos trabalhadores
A decisão de fazer uma paralisação de advertência, na 5ª 
feira passada, foi muito importante para os técnicos da 

Telemont, terceirizada da OI. 
Os trabalhadores pressionaram a empresa, mostrando 

união e organização para lutar por melhores  
condições de trabalho e de salário

Debaixo da Cruz do Papa, na Enseada do Suá, a assembleia dos trabalhadores da 
Telemont, decidiu, em peso, que houvesse a paralisação dos serviços.

Foi um sucesso a assembleia rea-
lizada no dia 7 de julho, na Praça do 
Papa, em Vitória. Mas os trabalhado-
res podem mais. Houve participação 
e mostraram união e determinação 
para buscarem um maior reajuste e 
melhores condições de trabalho. 

A categoria permaneceu na Praça 
do Papa durante toda a manhã, 
quando foi feita uma assembleia. A 
empresa havia chamado o Sindicato 
para negociar na sexta-feira (8). E a 
condição imposta pelos patrões era 
que o movimento cessasse para a 

negociação.
E foi uma longa reunião no Sinttel, 

cujo resultado será apresentado na 
assembleia da próxima quarta-feira, 
dia 13/07, às 18h30min, no auditório 
da antiga Escola Técnica. 

O Sinttel conta com a sua pre-
sença, pois se na assembleia houver 
uma grande participação, o movi-
mento ganha força. Então, chame 
os colegas de trabalho e compareça! 
Não deixe que outros decidam por 
você uma questão tão importante: o 
salário que você merece receber.


