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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, NT-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,  AUTOMOTIVO ARO 15. Confira no sítio do Sinttel-DF 

a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, 

sindicalizados e seus dependentes. 
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Fittel se reúne com a Oi 
 

Queremos da empresa os índices e balancetes que garantem o 
pagamento do PPR/Placar 2012 

 
Informamos aos trabalhadores que a Comissão de Negociação da Fittel se reúne nesta quarta-

feira, 8/5, às 10h, no Rio de Janeiro, com a diretoria da Oi. Na reunião, a empresa promete 
apresentar à comissão os índices e balancetes do ano de 2012, que passarão por análise dos 
sindicatos, juntamente com a ajuda técnica do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos). 

 
De fato, a decisão de chamar a Fittel para mostrar os índices e balancetes referentes a 2012 é 

resultado da postura firme da federação e dos sindicatos filiados de contestar com veemência a 
informação extraoficial da empresa de que o gatilho Delta EVA não tinha sido disparado. A grande 
mobilização dos companheiros na última semana foi fundamental para fazer a Oi mudar sua 
postura com relação às explicações para o não pagamento do PPR/Placar 2012.  

 
O abono oferecido pela Oi será bem-vindo e o trabalhador merece, mas ele não tem nada a ver 

nem substitui o PPR/Placar 2012 que os funcionários têm direito. O Sinttel-DF alerta a categoria 
para a necessidade de manter a mobilização nos corredores da empresa para demostrar nossa 
capacidade de reação às tentativas absurdas e ilegais da Oi de propor um abono ao invés de pagar o 
PPR/Placar 2012. Nos últimos protestos, os trabalhadores mandaram o recado que não aceitam 
esse calote.  

 
Assim que a empresa cumprir sua promessa e repassar as informações, o sindicato vai 

analisar o conteúdo do documento e, em seguida, tomará as medidas necessárias.  Fiquem atentos 
aos próximos boletins.  

Não negociamos nossa dignidade. 

Exigimos o PPR/Placar 2012 de acordo com as metas 
estabelecidas no Acordo Coletivo. 
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