
 

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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Assembleia Geral
Vamos decidir sobre o Acordo Coletivo 13/14 e sobre a PPR 2013 

 
Convocamos os trabalhadores da Oi para ASSEMBLEIA GERAL QUE ACONTECERÁ NA 

PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO, EM FRENTE À SEDE DA OI NO SETOR 
COMERCIAL SUL, ÀS 13H00 (EM 1ª CONVOCAÇÃO) E ÀS 14H00 (EM 2ª CONVOCAÇÃO), 
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Análise e deliberação sobre a proposta 
de ACT 2013/1014 apresentada pela Oi; b) Análise e deliberação da proposta de PPR 2013. 

Informamos aos trabalhadores que, com relação à PPR 2013, a Oi finalmente nos 
apresentou, na semana passada, uma proposta completa contendo os números relativos às 
metas e indicadores. Essa era uma exigência da Fittel e dos Sindicatos que se recusaram a 
assinar qualquer proposta de PPR que não explicitasse os indicadores e os respectivos 
valores. Devido ao termo de confidencialidade, não podemos publicar esses números, mas 
eles serão apresentados aos trabalhadores durante a assembleia.  

Com relação ao ACT, finalmente a Oi nos apresentou uma proposta (Veja no verso) que 
é plausível de ser levada em assembleia. Depois de 7 rodadas de negociação que não 
levaram a lugar nenhum, e após um exaustivo dia de negociação, na última sexta-feira, 6 de 
dezembro, conseguimos melhorar a proposta em vários pontos, melhorias estas que vamos 
julgar, em assembleia, se elas são suficientes ou não.  

Por fim, queremos destacar a importância das mobilizações que vêm sendo realizadas 
pelos trabalhadores da Oi. Foi por causa dessas iniciativas que a empresa teve que voltar 
atrás e mudar sua proposta. Conseguimos, inclusive, que a empresa volte a se reunir com os 
trabalhadores, até o mês de março de 2014, para negociarmos a solução dos problemas da 
planta interna e do dia-a-dia dos trabalhadores.  

 

ASSEMBLEIA GERAL 
SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO 13H00,  

EM FRENTE A SEDE DA OI NO SCS 

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


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

PROPOSTA DE ACT 2013/2014 DA OI  
 

 Reajuste Salarial – 5,6% pagos em dezembro de 2013 para 
todos os trabalhadores, exceto executivos (INPC 5,58%); 

 Piso Salarial – R$ 930,00, a partir de dezembro de 2013; 
 Tíquete – R$ 25,50, a partir de janeiro de 2014; 
 Auxílio-Creche - R$ 370,00, a partir de novembro de 2013; 
 Auxílio-Educação Especial – Mantido o valor de R$ 820,00; 
 Auxílio Medicamento – R$ 1050,00, a partir de novembro de 

2013; 
 Medicamento de Uso Contínuo – Doenças Cardiovasculares- 

R$ 190,00, Insuficiência Renal Crônica –R$132,00. Mantidas 
as demais doenças e condições; 

 Adiantamento de 50% do 13º salário de 2014 até 10/01/14; 
 Antecipação de 1 salário nominal relativo à PPR/Placar 2013 

(até R$ 6 mil –isento IR) pagos em até 5 dias após a 
assinatura do ACT; 

 Compensação pela não aplicação do reajuste em novembro de 
2013 – Pagamento de abono tíquete no valor de R$540,50, 
com participação de 3% do trabalhador; 

 Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior. 
 
 

CAMPANHA SALARIAL 2013/2014 
DOS TRABALHADORES DA OI 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 

 
 


