
 

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 site 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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Piada de mau gosto 
                       

Informamos aos trabalhadores que o 
Sinttel-DF e a Comissão Nacional de 
negociação da Fittel se reuniram com 
representantes da Claro para tratar da PPR 
2014, no dia 29 de maio. A reunião foi um 
fiasco e uma perda de tempo, pois a empresa 
quer impor a sua proposta e desconsiderou 
totalmente as demandas dos trabalhadores. E 
a primeira delas é construir com a categoria 
uma proposta de PPR que avalie e premie 
corretamente a contribuição do trabalhador 
no sucesso da empresa.  

Na verdade, a proposta PPR da Claro, além 
de ser mesquinha, não tem nenhuma 
racionalidade. Entra ano e sai ano, o target de 
2,5 salários é o mesmo há 4 anos, como se 
todos os anos fossem iguais. Além disso, a 
maioria das metas dos trabalhadores são 
influenciadas por decisões gerenciais e a 
empresa insiste em pagar uma PPR maior para 
cargos de gerência. Quando questionamos essa 
discriminação na reunião, a empresa disse que 
é isso mesmo, que os diretores, supervisores e 
gerentes são mais competentes e que merecem 
ganhar mais. 

A reunião foi tão improdutiva e 
desnecessária, que nem mesmo as metas que 
precisamos alcançar, a empresa se dignou a 
informar. Sem falar que a Claro alugou um 
muquiço improvisado em um hotel  para 

receber os trabalhadores e ainda enviou 
negociadores sem qualquer autonomia para 
negociar. Foram lá apresentar a proposta e 
ponto final. Poderiam ter nos mandado por e-
mail e teriam nos poupado uma viagem inútil.  

Diante dessa postura relaxada e 
desrespeitosa da empresa, não nos resta 
alternativa, senão alertar a Claro de que a Fittel 
e os sindicatos não vão participar dessa 
pantomima e só vão assinar o acordo de PPR 
com a empresa, se a proposta for objeto de 
negociação. Não vamos aceitar nada goela 
abaixo. 

Do mesmo modo, alertamos os 
trabalhadores para o fato de que o sindicato 
negocia, pressiona, insiste junto a empresa, 
mas somente o trabalhador tem o poder de 
mudar. Vai ser preciso uma mobilização maior 
da categoria, caso queiramos receber uma PPR 
digna do nosso esforço e dedicação. 

Ainda mais porque a Claro vai muito bem 
obrigado: 1º lugar no mercado nos terminais 
M2M (Máquina/Máquina), líder na 
participação com aparelhos 3G, 2º lugar em 
pré-pagos e pós-pago, 2º na comunicação de 
dados e banda larga. A empresa só não vai bem 
no quesito relação com trabalhadores e 
sindicato, onde é lanterninha e corre o risco de 
rebaixamento. Fiquem atentos aos boletins do 
seu sindicato. 
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