
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, 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: SIM Odontologia Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, 

TUDÓTICA,  Centro 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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Informação importante: 
Placar PPR 2012

Informamos aos trabalhadores da Oi 
que, no dia 7 de outubro passado, o Sinttel-
DF participou de Audiência de Instrução do 
Processo (00942-2013-10-00-0) que 
movemos contra a Oi, a respeito do 
PPR/Placar 2012.  

Nesta audiência, o Sinttel-DF requereu 
à Juíza Audrey Choucair Vaz da 19ª Vara do 
Trabalho de Brasília/DF que designasse 
perito técnico para verificar os números 
apresentados pela Oi, especialmente ao que 
se refere ao fator NOPAT, usado no cálculo 
do Delta EVA e que foi o maior responsável 
pelo não pagamento integral do PPR/Placar 
2012. 

Apesar da contrariedade da Oi quanto 
a designação de um perito, a Juíza entendeu 
como pertinente a solicitação do Sinttel DF e 
determinou que haja perícia técnica nos 
dados apresentados pela Oi, designando um 
perito judicial para a tarefa. A Justiça       
também estipulou o prazo de 45 dias para 
que o perito apresente as suas conclusões.  

Após tomar conhecimento do Laudo do 
Perito, o Sinttel-DF terá 5 dias para se 
manifestar, a partir do dia 27 de janeiro de 
2014. Para tanto, vamos contar com perito 
próprio, a serviço dos trabalhadores, que vai 
nos ajudar a analisar todos os dados 
apresentados pela Oi, assim como as 
conclusões do perito judicial. Informamos 
ainda que a Justiça marcou para o dia 11 de 
fevereiro de 2014 o encerramento do 
período de instrução do Processo.    

 Informamos a todos os trabalhadores 
que foram desligados da Oi no ano de 2012 
até a data de 30 de Março de 2013, que os 
mesmos fazem parte deste processo. 
Pedimos que os trabalhadores fiquem 
atentos aos boletins do Sinttel-DF para 
obterem outras informações e estamos à 
disposição para esclarecer eventuais 
dúvidas. 

 

 

No mundo do trabalho nada se concede tudo se conquista 

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

