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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  Unieuro, UPIS,  Uniplan,  
Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK);- Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e outras. Confira no 

sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e seus dependentes 
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Siga o Sinttel-DF
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PPR 2013: Assembleia Geral.  
Irredutível VIVO/Telefônica mantém sua proposta original de PPR. Esgotadas as 

possibilidades de negociação, Sinttel-DF convoca trabalhadores para deliberação em 
Assembleia. Chegou a hora da decisão!  

 

 
 

Informamos aos trabalhadores da VIVO/Telefônica que o Sinttel-DF esteve reunido com os representantes da 
empresa no último dia 16, na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Distrito Federal, em uma 
última tentativa de negociar efetivamente sua proposta de PPR 2013. Nossa intensão era, principalmente, corrigir as 
inconsistências apresentadas na proposta, quanto aos indicadores, metas e pesos propostos, melhorar (elevar) a 
Tabela de Premiação e retirar a carência exigida de 90 dias (mínimos) de trabalho, por parte dos empregados, para 
elegibilidade ao programa (OJ 390 na íntegra). Infelizmente a VIVO/Telefônica, mais uma vez, na presença do 
mediador do SRTE-DF, manteve-se irredutível e inflexível quanto a sua proposta original de PPR. 

Desta feita, resta ao Sinttel-DF convocar TODOS OS TRABALHADORES da  VIVO/Telefônica para Assembleia 
Geral, que acontecerá no próximo dia 27 de junho, quinta-feira, no Auditório do SINTTEL, localizado no SAUS 
Quadra 06 Bloco K Ed. Belvedere – Sobreloja, com a 1ª chamada às 17:30 hs (a ser realizada somente com a presença 

de 50% + 1 do total de trabalhadores da empresa) e a 2ª chamada às 18:30 hs (a ser realizada pontualmente no 

horário marcado com qualquer número de trabalhadores presentes), para analisar e decidir a respeito da proposta 

formalizada pela empresa com vistas a celebração do acordo de PPR 2013. 
Cabe ressaltar que no entendimento do sindicato essa proposta é ruim, inconsistente, incoerente e passa ao 

largo de um Programa de Participação de Resultados minimamente justo, digno e devido aos trabalhadores da MAIOR 
empresa de TELECOM do segmento. Na apuração final dos resultados desse PPR, a chance de recebermos valores 
inferiores aos que foram pagos nos últimos anos é muito grande. Tomara que estejamos errados. 

No verso do informativo segue o resumo da proposta de PPR 2013 da VIVO/Telefônica. 
 

 

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(s) empresa(s) 

VIVO/Telefônica, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 27 de junho, quinta feira, no Auditório do SINTTEL, 

localizado no SAUS Quadra 06 Bloco K Ed. Belvedere – Sobreloja, com a 1ª chamada as 17:30 hs e, na falta de quórum 
mínimo estabelecido pelo estatuto social, com  a 2ª chamada as 18:30 hs, a fim de analisar e decidir sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Proposta da VIVO/Telefônica acerca do PPR (Programa de Participação nos Resultados) 2013. 
 

Brasília, 24 de junho de 2013. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 
 

http://www.sinttel.org.br/
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Resumo da Proposta de PPR 2013 da VIVO/Telefônica. 

 

 Carência mínima de 90 dias de trabalho, pelos empregados, dentro do ano exercício para 

elegibilidade ao PPR; 

 

 Pagamento de 1 salário nominal até o dia 30 de julho de 2013, a título de adiantamento do 

PPR 2013; 

 

 Tabela de Indicadores, metas e pesos conforme abaixo: 
 

 
 

 Tabela de Premiação (salários) a ser paga de acordo com o atingimento das metas traçadas 

pela empresa, ao final da apuração dos resultados de 2013. 
 

Atingimento das metas Quantidade de salários 

Abaixo meta minima Zero 

Meta minima 1,76 salários 

Target 2,20 salários 

Meta maxima 2,75 salários 

 

       

“QUEM NÃO LUTA POR SEUS DIREITOS NÃO É DIGNO DELES.” (Ruy Barbosa) 

 

Campanha por um PPR justo e digno na VIVO/TELEFÔNICA. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 


