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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP,  UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, 
UNEB, FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade 
ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio 
Integrado Polivalente, CEBAN, FASEP e outros. Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA, CENTRO AUTOMOTIVO 
ARO QUINZE. Confira no site do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em 
telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  

SAUS Quadra 6, Bloco K, Sobreloja  -  Brasília-DF  -  CEP: 70.070-000  -  Fone: (61) 3321 6674  -  Fax: (61) 32243190  

 

Siga o Sinttel-DF
nas redes sociais  

 
Ano XXIX - Nº 84 – Brasília, 22 de abril de 2013 -  www.sinttel.org.br  

Cadê o meu dinheiro? 
Por que tanto mistério, quando o assunto é  

a Participação nos Lucros e Resultados/ PLACAR?  
 
O Sinttel-DF e os Sindicatos filiados a 

Fittel têm recebido centenas de ligações de 
trabalhadores Brasil afora nos 
questionando sobre o silêncio da empresa 
com relação que a Participação nos Lucros e 
Resultados / PLACAR 2012. O sentimento da 
categoria é de absoluta indignação e já se 
fala nos corredores da empresa em um 
movimento de paralisação.  

E não é para menos. Enquanto os 
acionistas da OI já receberam quase 1 bilhão 
de reais em dividendos, os trabalhadores 
nem sabem ainda o valor ao qual têm 
direito. Será que depois de tanto dinheiro 
distribuído aos investidores, está faltando 
dinheiro para pagar a Participação nos 
Lucros aos trabalhadores?  

E o pior é que, quanto mais se 
aproxima a data de pagamento (30 de abril), 
menos sabemos sobre o assunto.  
Advertimos a OI que os trabalhadores não 
vão aceitar nenhum tipo de manobra da 
empresa que possa deteriorar o valor 
previsto para a nossa Participação nos 
Lucros e Resultados.  Não vamos ficar 

passivos e indiferentes à crueldade da 
empresa que cria um clima de ansiedade e 
expectativa entre os trabalhadores, que 
depois se transforma em decepção e revolta, 
como aconteceu com o fiasco do 
Participação nos Lucros e Resultados 2011. 

De fato, quando o assunto é 
Participação nos Lucros, vivemos em um 
mundo de meias-verdades e dissimulações. 
Não sabemos aonde a Oi quer chegar com 
isso, mas trata-se de uma abordagem pouco 
inteligente, uma vez que esse clima de 
mistério envenena o ambiente de trabalho e 
diminui a produtividade, ou seja, acaba por 
prejudicar a própria empresa.  

De qualquer forma, os trabalhadores já 
estão se mobilizando. Não vamos ficar 
sentados esperando a boa vontade da 
empresa. Nunca é demais lembrar que a 
Participação nos Lucros e Resultados/ 
PLACAR não é uma dádiva ou liberalidade 
das empresas. 

A PPR é um direito e uma conquista do 
trabalhador. 

http://www.sinttel.org.br/
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