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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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Permanece o impasse
FITTEL e sindicatos já estão verificando se PPR/Placar foi realmente Zero 

 

No último dia 20 de maio, a Comissão da FITTEL reuniu-se novamente com a direção da Oi para 
tratar do PPR/Placar 2012, quando a empresa apresentou, em uma lousa, novos e mais detalhados 
números que, segundo ela, justificam o não atendimento do Delta EVA necessário. Os números 
apresentados são bastante complexos, com fatores e variáveis de controle absoluto da própria 
empresa e da consultoria Stern Stewart. Pelo que se viu nesta apresentação, nem os negociadores 
da Empresa conhecem toda a extensão do EVA. O desconhecimento da metodologia ficou visível na 
mesa de negociação. 

A partir desses dados, estamos desenvolvendo estudos que envolvem especialistas jurídicos, 
economistas, técnicos do Dieese e do mercado de capitais para poder chegar a uma posição 
abalizada e fortalecer os nossos argumentos. Duas coisas, entretanto, ficaram cristalinas neste 
momento, tanto para os sindicatos como para a empresa. Primeiro: este indicador jamais poderia 
ser utilizado para medir a participação nos lucros/resultados. Segundo: não podemos e nem 
estamos divisando qualquer possibilidade HONESTA de quitação do PPR com base na aceitação de 
que o gatilho não disparou. 
 

O pagamento do abono  
depende apenas da empresa! 

Finalmente a empresa nos entregou oficialmente a proposta do abono único no valor de 2,4 
salários nominais (base de abril de 2013), com validade até o dia 30 de maio, condicionada às 
assinaturas do termo de compromisso dando quitação ao PPR e do termo de compromisso para 
pagamento do abono único. Voltamos a afirmar, que estamos dispostos a levar às assembleias o 
termo de compromisso relativo ao ABONO ÚNICO, mas não temos como deliberar sobre a 
QUITAÇÃO do PPR/PLACAR 2012. Vale ressaltar, finalmente, que os Sindicatos filiados e FITTEL 
estão trabalhando duro e honestamente para sairmos desse impasse, de acordo com o interesse dos 
trabalhadores. Fiquem atentos aos boletins do seu sindicato. 


