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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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Nova reunião para discutir o 
impasse do PPR/ABONO

Fittel e Sindicatos cobram uma solução rápida  
 

         A Fittel e os Sindicatos se reúnem 
na próxima quarta-feira, 15/05, no 
Rio de Janeiro, com a Oi para 
continuar as discussões e encontrar 
uma solução para o impasse gerado 
em torno do PPR e do pagamento do 
ABONO proposto pela empresa.  É 
também do conhecimento dos 
companheiros que a Oi chamou a 
Comissão de Negociação da Fittel e 
abriu o debate sobre o assunto. No 
entanto, até o momento não 
recebemos nenhuma proposta 
concreta da empresa para o 
pagamento do ABONO oferecido à 
categoria.  

 
 

          Reforçamos nosso apelo para 
que a categoria continue mobilizada 
nos locais de trabalho enquanto 
aguarda um desfecho para o impasse 
trabalhista. A Fittel e os sindicatos 
garantem lealdade, empenho e 
firmeza na mesa de negociações para 
firmar um acordo que seja bom para 
os trabalhadores. 
 
           A Fittel e os sindicatos estão 
firmes na defesa dos interesses dos 
trabalhadores da Oi.  Acompanhe o 
processo de negociação e fique 
atendo às convocações do seu 
sindicato. Dignidade Já! 

 
 

No mundo do trabalho nada se concede tudo se conquista! 
 

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

