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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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Justiça homologa o  
Acordo Judicial Parcial 

 
Informamos que a Justiça Trabalhista 

homologou no dia 30 de julho o Acordo 
Judicial Parcial entre o Sinttel-DF e a Oi , a 
propósito do PPR/Placar 2012 e do 
pagamento do abono.  A petição de Acordo 
foi protocolada em 24 de julho de 2013, 
mas essa homologação sofreu um atraso 
por conta de um dos advogados da Oi, que 
não estava com procuração da empresa no 
processo.  Resolvido o equívoco da Oi, o 
Acordo foi homologado pela Justiça.  

Sendo assim, os trabalhadores que 
desejarem receber o abono único de 2,4 
salários nominais, com base no mês de 
abril de 2013, com desconto do valor de 1 
salário antecipado em janeiro de 2013, 
terão até 30 dias para assinar o Termo de 
Compromisso Individual, desistindo assim 
de participar da ação que o Sinttel-DF 
move contra a empresa com relação ao 
PPR/Placar 2012.   

Estão aptos a receber o referido abono 
os trabalhadores em atividade que já 
tenham cumprido o período de 

experiência (90 dias) até 30/04/2013, 
com exceção de estagiários, aprendizes e 
licenciados há mais de 1 ano.  

Vale lembrar que sobre este benefício 
incidirá o Imposto de Renda descontado 
na fonte.  O pagamento do abono será 
efetuado em até 10 dias úteis, após a 
assinatura do Termo de Compromisso 
Individual entre o trabalhador e a Oi.  

Ressaltamos que o Sinttel-DF vai 
manter o seu processo judicial contra a Oi 
para os trabalhadores que não assinarem 
o Termo de Compromisso Individual, 
independentemente de o trabalhador ser 
ou não sindicalizado.   

Recomendamos fortemente que os 
companheiros permaneçam no processo, 
uma vez que os números apresentados 
pela Oi no processo não demonstram que 
o PPR/Placar 2012 foi zerado e 
entendemos que o gatilho do Delta EVA foi 
disparado. 

Fiquem atentos aos boletins do seu 
sindicato. 
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