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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. 

SAUS Quadra 6, Bloco K, Sobreloja  -  Brasília-DF  -  CEP: 70.070-000  -  Fone: (61) 3321 6674  -  Fax: (61) 32243190  

 

Siga o Sinttel-DF
nas redes sociais  

 
Ano XXIX - Nº 187 – Brasília, 29 de julho de 2013 –  www.sinttel.org.br  

Tira a mão  
do meu bolso 

 

Muito estranho. É o mínimo que podemos dizer. Queremos saber como e 
porque a primeira parcela da nossa PPR foi diminuída. Assim fica muito difícil 
confiar no pessoal da Telemont. Não pagar o que foi combinado é coisa de gente 
safada e caloteira. Esperamos não estar tratando com esse tipo de gente.  

Segundo o ACT da PPR, a 1ª parcela é de R$ 450,00 a serem pagos em 15 de 
junho de 2013, sem previsão de qualquer desconto que, se houver, será feito 
após a apuração dos resultados da empresa em 2014. É isso o que está escrito. 
Ponto. Na Oi, estamos na Justiça exatamente porque a empresa fez a mesma 
coisa, tirou um número de PPR qualquer da cartola e empurrou goela abaixo 
dos trabalhadores. 

Não aceitamos o desconto na 1ª parcela da PPR e exigimos que a empresa a 
reveja sua posição. O ambiente na Telemont não está bom e a sensação que 
temos é que fomos enganados. A empresa jamais tinha feito isso anteriormente,  
os trabalhadores contavam com esse dinheiro e agora estão revoltados. 
Advertimos a empresa para as consequências políticas e jurídicas dessa atitude. 
Isso quer dizer que não estão descartados um movimento grevista e ações 
judiciais.  

 
Veja no verso, o texto da correspondência que enviamos à Telemont 

 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

 
TEXTO DA CARTA ENVIADA À TELEMONT  

 

Prezados Senhores 

Vimos por meio desta, alertar a direção da Telemont para a insatisfação dos 

trabalhadores com os valores pagos a título de Participação nos Resultados (PPR). Os 

empregados da empresa reclamam do desconto efetuado na 1ª parcela de R$ 450,00 que 

esperavam receber. 

A empresa tem alegado que os trabalhadores não cumpriram as metas estipuladas e que, 

por essa razão a PPR 2013 não alcançou os R$ 450,00 previstos. O problema é que essas 

alegações carecem de provas e demonstrativos, o que significa dizer, que os 

trabalhadores não sabem quais são as metas que não foram atingidas, porque isso 

aconteceu e quais fatores foram contribuintes, além de desconhecerem a fórmula e a 

memória de cálculo usada para determinar o valor do referido desconto. Sem falar que o 

Acordo entre as partes é claro: a 1ª parcela da PPR é de R$ 450,00, pagos em 15 de junho 

de 2013, sem previsão de qualquer desconto que, se houver, será feito após a apuração 

dos resultados da empresa.  

Tendo em vista que esse assunto já está envenenando o ambiente de trabalho, 

acreditamos ser oportuno e conveniente que a empresa e este Sindicato se reúnam, o 

quanto antes, a fim de que possamos esclarecer os fatos e informar aos trabalhadores. 

Sendo assim, aguardamos resposta sobre essa solicitação de reunião que se faz 

necessária e urgente.  

Aldair Brant 

Diretor 

Sinttel-DF 

 

A hora é de mobilização.  
Vamos lutar por nossos interesses. 

 
PPR É UM DIREITO DO TRABALHADOR  

E NÃO UMA DÁDIVA DO PATRÃO 


