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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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PPR 2013 
Transparência Já

 

Esclarecemos aos trabalhadores da CLARO 

que até o momento a empresa nos formalizou 

apenas uma proposta (minuta) de PPR 2013 que 

contem, na visão do sindicato, várias 

inconsistências, entre as quais podemos mencionar: 

 

 Possui elevado número de indicadores, além 

de um processo de avaliação subjetiva que 

prejudica o recebimento da premiação 

prevista no PPR;  

 Não descreve as metas a serem atingidas; 

 Não prevê nenhum tipo de proteção quanto a possível devolução do adiantamento 

do PPR, caso as metas (?) não sejam atingidas; 

 Não observa a OJ 390 do TST (Orientação Jurisprudencial) quanto a “eliminação de 

carências” e pagamento proporcional dos valores previstos no PPR. 

        Sendo assim entendemos que, mais uma vez, a CLARO acena com um modelo de PPR 

confuso, sem nenhuma segurança jurídica para os trabalhadores e, principalmente, sem a 

clareza e a transparência, imprescindíveis, num Programa de Participação nos 

Resultados.  

 

(Continua no verso) 

Adiantamento de 1 salário 

em Setembro/2013. 
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(continuação) 

 

Nesse sentido, continuamos aguardando os representantes da CLARO para que possamos 

construir um modelo de PPR digno, transparente, exequível e que, verdadeiramente, seja 

um instrumento motivacional para seus empregados.  

 

Desta feita, informamos a todos os trabalhadores da CLARO que o SINTTEL-DF 

ingressou com pedido de intermediação (mesa redonda) na Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego do Distrito Federal – SRTE-DF, afim de que possamos avançar nas 

discussões acerca do PPR da empresa. Após essa reunião (ainda sem data prevista) 

estaremos convocando os trabalhadores para debatermos juntos em assembleia e decidir 

sobre as ações a serem tomadas. 

 

Para os companheiros fica o recado de que estamos imbuídos ao máximo em garantir 

segurança, transparência, além de melhores condições e reconhecimento da CLARO para 

seus empregados no PPR 2013. Sabemos da nossa responsabilidade e esperamos contar 

com a compreensão e o apoio dos companheiros. Na dúvida entre em contato conosco. Esse 

é o papel de um sindicato sério, solidário e combativo. 

 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 
 


