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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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PPR Claro/Embratel 

PPR bem fraquinha 
        

A Comissão Nacional de Negociação (CNN/Claro) da 
FITRATELP esteve reunida com a Claro para tratar da 
PPR 2015. Recebemos a proposta da empresa e já 
verificamos que ela é bem ruim, confusa e, portanto, 
pior do que o PPR 2014. Além disso  o prêmio está 
muito aquém do que merecemos e a Comissão não 
teve acesso a informações importantes para pode 

acompanhar o desempenho dos trabalhadores. Para piorar, a Claro não quiz nem 
nos mostrar os valores que os indicadores devem atingir, ou seja, a proposta mais 
parecia com uma caixa-preta.  

Sendo assim, recusamos de pronto a proposta da empresa e estamos 
preparando uma contra-proposta que será entregue muito em breve. De fato, a 
proposta de PPR 2015 da Claro aperta os critérios de elegibilidade,  diminui e 
posterga a parcela de adiantamento e, no final das contas, as condições são piores 
do que em PPR anteriores. Como não podemos andar para trás, não tivemos 
alternativa senão recusar a proposta. Uma nova reunião de negociação vai ser 
agendada , quando a CNN-Claro tentará chegar a uma proposta que tenha 
condições de ser avaliada pelos trabalhadores. Fiquem atentos aos boletins de seu 
Sindicato. 

Campanha Nacional da PPR 2015 
dos trabalhadores da Claro/Embratel 

Chegou a hora de receber a nossa parte  
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