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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	  2012:
E-‐mail	  supostamente	  enviado	  pelo	  ex-‐diretor	  Alex	  Zornig	  aponta	  

evidências	  de	  fraude	  no	  PPR/Placar	  2012	  da	  Oi	  
	  

Mais um capítulo na novela do PPR/Placar 2012 da Oi. De fato, tanto a Fittel quanto os sindicatos filiados 
nunca acreditaram que o placar foi zero, como afirma a empresa. Agora, após este e-mail de desabafo do ex-diretor 
financeiro da Oi Alex Zornig, demitido no dia 20 de junho, não nos resta alternativa senão apurar todas as 
acusações. Se elas forem verdadeiras, estamos diante de um esquema fraudulento e as principais vítimas são os 
trabalhadores da empresa.  

 Veja o conteúdo do e-mail intitulado “Por que a Oi, não paga PL? - Parte I” que circula em todo o Brasil, 
supostamente enviado pelo ex-diretor Alex Zornig, datado de um dia após o comunicado oficial de seu 
desligamento. Leia atentamente e tire suas conclusões: 

 “Saiba o porquê de você, Colaborador Oi, não receber PL em 2013, 2102... e, quando recebe, é aquela piada! Em 1º lugar olhemos para o nosso país que já não 
aguenta mais estória para Boi dormir e se manifesta pelas ruas. Ontem, rodaram comigo, mas sou homem o suficiente não só porque rodei, mas porque, como muitos 
brasileiros, me levanto pelo que acredito.Logicamente é mais fácil falar agora estando de fora. Não tenho mais que me submeter ao capitalismo selvagem que pesa sobre os 
executivos e engolir coisas do tipo corta 10, 15, 6%... da mão de obra anualmente para dar + lucro a estes crápulas acionistas. 

Pessoal Oi, se levante antes que todos vocês terminem levando o créu!!! Os portugueses estão vindo com tudo. A Dilma já deu a Oi há muito tempo com o Lula, FH 
e companhia... 

Gerentes N3 para baixo, não se iludam, são os próximos e depois seus colaboradores. Não vai mais haver investimento, os equipamentos estão fadados ao 
sucateamento. Alguém tem alguma dúvida? Quem é da Oi pelo menos sabe. Não contem com a Anatel, porque está comprada – participei da compra de vários membros 
dela, mas não posso provar e, como foram muitos e não quero morrer não quero provar. Acreditem, corro risco de vida por este e-mail.  

Não contem com o Sindicato!!! O Presidente do Sindicato, que é colaborador Oi, é liberado para atuar no sindicato de telecom. do RJ há quase 30 anos. O cargo 
dele é Assistente de Telecom III e ganha mais de R$ 8.000,00 em valores atualizados. Isto eu posso provar! Pelo menos 1 levo comigo, pelo bem do povo. 

Se abrir o arquivo em anexo verão com seus próprios olhos. Observem quando ele ganha aumento ao longo dos anos. Humm, interessante. É sempre quando você 
leva a notícia para casa de que não vai ter PL este ano, ou bônus..., mas ele leva dim dim e ajuda a fazer sua cabeça com seus outros 2 comparsas (braços direito e esquerdo 
da liderança) de que tá tudo bem, tiveram grandes avanços reais... hahaha. 

Os outros de lá nem desconfiam que o inimigo está mais que ao lado. A média deste cargo (Assist. Telecom III) não é mais que R$ 1.700,00. Por que ele ganha 
mais de R$ 8.000,00 sem nem ao menos trabalhar como você dentro do horário comercial? Por que ele recebe frequentemente promoção sem nem comparecer a Empresa? 
É coincidência? 



SINDICATO	  DOS	  TRABALHADORES	  EM	  TELECOMUNICAÇÕES	  DO	  DISTRITO	  FEDERAL	  

	  

Na votação, “promovida” pelo sindicato se os colaboradores aceitavam ou não o “cala boca” apenas no Leblon a Empresa ganhou com mais de 500 votos, ficando 
apenas neste local catando assinatura no prédio inteiro de 14h às 20h, mandando asssinar sem nem ao menos explicar se valeria como sim ou não. É transparente? Segue 
no verso 

Interessante que nas roletas na mesma data em Leblon não passaram pelas catracas mais que 384 colaboradores. Não é estranho como a matemática não faz 
sentido?  

Mais votos que colaboradores - talvez o voto dos portugueses tenha peso 2. Hahaha. 

Ontem tive muito orgulho do meu Rio de Janeiro, porque vi que lideramos em quantitativo o país na bandeira por justiça - peçam equiparação. Portugal não tem 
aonde cair morto e é aqui que querem cair, com você. A mim já sou voto vencido, mas que minha morte não seja em vão. Deixo essas informações para que vocês se 
levantem contra este domínio opressor. No assunto só comecei a desenterrar nossos podres com o título parte I, mas sei que felizmente não vai parar aí, pois são guerreiros e 
muitas vezes o que apenas falta é a informação. 

Agora vocês já têm, pelo menos alguma coisa. Torço para que tomem suas próprias atitudes e não sejam como os brasileiros, agora do passado, deitados 
eternamente em berço esplêndido. 

Compreendam, porque serei perseguido vou até chorar dizendo que não mandei este e-mail em público quando vierem me crucificar, pois nem de longe sou o 
Cristo, nosso Senhor, nome sobre todo o nome, o qual veremos após nosso fim terreno. 

Mas, quando eu estiver negando, em uma emissora de TV, que seja, lembrem deste comentário e permito que riam :) 

Se eles são caras de pau, saibamos também ser e não aceitar garganta abaixo. 

Deixo 3 bandeiras: Vamos lutar para as Telecomunicações voltarem ao Sistema Telebrás, de cunho público – fora portugueses, o ano 1500 já passou; Vamos 
derrubar o presidente do sindicato; Vamos cobrar os bônus e PL’s não pagos e que foram parar no exterior na Suíça agência 3890-2, conta poupança 99830-1, Banco de 
Munique. 

 Forte abraço”. 

 

Trabalhadores na Oi, As denúncias acima são muito sérias e nós, sindicatos filiados à FITTEL, que não 
somos cúmplices deste golpe, estamos tomando nossas providências para apurar o que está sendo denunciado 
aqui. Este comunicado interno da Oi, abaixo, não esclarece a gravidade das denúncias e só reforça nossa luta, de 
cobrar da operadora o pagamento integral do PPR 2012 para os seus empregados.  

Veja	  o	  comunicado	  interno	  da	  Oi:	  	  

“COMUNICADO	  INTERNO	  

A	  Oi	   recebeu	  uma	  comunicação	  do	  Sr.	  Alex	  Zornig	  negando	  de	   forma	  veemente	  o	  envio	  de	  e-‐mail	  que	   contém	  
termos	   com	   os	   quais	   ele	   discorda	   totalmente.	   Ele	   solicitou	   que	   fosse	   transmitido	   a	   todos	   os	   Colaboradores	   o	   seu	  
repúdio	  e	  a	  sua	  total	  discordância	  em	  relação	  aos	  absurdos	  termos	  utilizados,	  colocando-‐se	  à	  disposição	  para	  colaborar	  
com	  a	  Companhia	  até	  o	  esclarecimento	  definitivo	  deste	  lamentável	  episódio.	  

A	   Companhia	   lamenta	   profundamente	   e	   informa	   que	   abriu	   uma	   investigação	   para	   apurar	   todos	   os	   fatos	  
relacionados	   ao	   ocorrido,	   assegurando	   que	   tomará	   todas	   as	   providências	   cabíveis	   para	   levar	   a	   apuração	   às	   últimas	  
instâncias.”	  

Por estes e outros motivos é que o SINTTEL/DF continua firme na luta e busca o apoio dos trabalhadores da 
empresa contra este verdadeiro golpe da Oi. Primeiro, vamos continuar na Justiça buscando a apuração sobre o 
real valor apurado no PPR 2012. A Justiça vai resolver quem está certo; Segundo, vamos denunciar estas 
evidências de fraude no Ministério Público, na CPI da Telefonia e onde mais for necessário.  

NÃO	  ACREDITE	  EM	  BOATO,	  CONFIE	  NO	  SINDICATO!	  ACOMPANHE	  NOSSOS	  BOLETINS	  	  


