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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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PPR/Placar 

Negociações continuam
 

A Fittel e os Sindicatos estiveram reunidos com a Direção Oi, no dia 15 
de maio, para tratar do PPR/Placar 2012. Continuamos insistindo com a 
empresa, a fim de obter os dados que compuseram o cálculo do Delta EVA, 
mas a Oi ainda reluta em nos abrir todos os números.  

Como somos entidades sérias, não podemos apenas dizer amém as 
explicações técnicas que recebemos informalmente em uma lousa. 
Queremos fazer uma conferência bem minuciosa desses dados, auditá-los 
através de nossa própria assessoria técnica, para nos certificarmos de que 
o gatilho da PPR/Placar realmente não foi disparado. 

De fato, até agora, só recebemos informações extra oficias da empresa. 
Em nenhum momento a Oi formalizou à Fittel e aos Sindicatos que o 
PPR/Placar 2012 foi zero e que a empresa estaria disposta a pagar um 
abono aos trabalhadores.  

Isso quer dizer que não há nada, nenhuma proposta que possa ser 
analisada pela assembleia de trabalhadores, o que impede a sua realização.   

O fato é que essa questão da PPR/Placar não está decidida e a única 
informação oficial sobre o tema é que continuamos a negociar essa 
questão com a empresa. No dia 20 de maio, teremos uma nova reunião 
com a Oi sobre o mesmo assunto. Fiquem atentos aos boletins do seu 
Sindicato.  
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