
 

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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Assembleia Geral 
Convocamos as companheiras e os 

companheiros da CLARO para assembleia 
geral que acontecerá nesta Terça Feira, 
05 de Agosto, no Setor Comercial Norte, 
na sala de reuniões que o RH irá 
disponibilizar, a fim de deliberar sobre a 
proposta de PPR 2014 apresentada pela 
empresa.  

 De fato, o Sinttel-DF e a Comissão de 
negociação da Fittel foram o mais longe 
possível na negociação com a empresa e 
chegou a hora do trabalhador decidir o 
que é melhor para a categoria. É preciso 
que se diga, entretanto, que a proposta da 
Claro melhorou muito pouco e que 
continua a ser a pior entre todas as 
empresas de telecomunicações.  
Continuamos a definir essa proposta 
como discriminatória, com prêmios 
ridículos e metas duras de atingir. Além 
disso, as metas são de difícil 
acompanhamento. Por isso, todos os 
resultados serão disponibilizados aos 
trabalhadores via intranet e também 
encaminhada ao Sindicato e protocolada 
no sindicato a cada trimestre. 

Diante da passividade dos  
Trabalhadores que ainda não 
compreenderam que o PPR é um direito e 
não uma dádiva do patrão, a empresa se 
sente confortável em oferecer qualquer 
coisa. O PPR não é um presente, é uma 
conquista do trabalhador constante em 
lei e, sobretudo, uma excepcional 
ferramenta de motivação e aumento da 
produtividade. Mas como a empresa trata 
o PPR como um presente e os 
trabalhadores não se organizam para 
receber um valor justo e correto, o PPR da 
Claro se transformou em mais um abono, 
sem consequências para o desempenho 
da empresa e um verdadeiro desperdício, 
do ponto de vista gerencial e 
motivacional.  

E é essa visão obtusa dos gestores da 
Claro aliada a uma cultura empresarial 
autoritária que mais preocupa o Sinttel-
DF. Se não fossem as características 
oligopolistas do mercado brasileiro e a 
falta de competição entre as operadoras, 
a Claro estaria em maus lençóis. Veja no 
verso a convocação a Assembleia. 
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Assembleia geral 
 

Convocamos os trabalhadores da Claro para 
Assembleia Geral que ocorrerá nesta quinta-feira, 
05 de agosto no Setor Comercial Norte, na sala de 
reuniões disponibilizada pelo RH, às 17h00 (em 
primeira convocação) e às 18h00 (em segunda 
convocação, a fim de analisar e deliberar sobre a 
Proposta de Participação nos Resultados (PPR) 
2014 apresentada pela empresa.  


