
 
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

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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Tira a mão do meu 
bolso 

                       
              Informamos aos trabalhadores da Telemont que a empresa divulgou os 

resultados dos indicadores para efeito de pagamento do Programa de Participação nos 
Resultados da segunda parcela (PPR 2014). Como não poderia ser diferente, os companheiros 
estão decepcionados e revoltados com os dados apresentados.  

              É preciso ficar claro que a culpa pelo não atingimento das metas não é dos 
trabalhadores e sim da Telemont e da Oi. Por parte de cada trabalhador houve esforço e 
competência profissional, para que os resultados fossem alcançados. Além disso, a 
ferramenta Clic impediu que os trabalhadores pudessem atingir as metas de produção.  

             O PPR deveria ser de valor justo, uma compensação ao trabalhador por sua 
dedicação às atividades da empresa. Porém, mais uma vez, de maneira sorrateira e 
irresponsável a Telemont mete a mão no bolso do trabalhador. Temos que transformar a 
nossa indignação em uma grande mobilização da categoria, pois o que já é péssimo hoje pode 
piorar amanhã. 

             O Sinttel-DF convoca os trabalhadores para uma grande Assembleia Geral na 
sexta-feira (6/2), às 7h (primeira chamada) e 8h (segunda Chamada), para demostrar nossa 
revolta contra essa posição irresponsável da empresa. Veja edital de convocação 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - 
SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em 
telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores empregados da 
Telemont, para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na próxima sexta-feira, 6 de fevereiro, 
às 7h00 (em 1ª convocação) e às 8h00 (em 2ª convocação), em frente à empresa, no SIA, Brasília DF, a fim de deliberarem 
a seguinte ordem do dia: a) Discutir sobre Plano de Saúde b) PPR 2014 c) Deliberação sobre descontos PPR 2014.   

Brasília, 2 de fevereiro de 2015. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 

 

Veja no verso do boletim, os INDICADORES OPERACIONAIS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014. 

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