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Assembleia Geral. 
SINTTEL-DF convoca trabalhadores da TELEFONICA/VIVO à 

deliberarem a respeito da Pauta de Reivindicações 2016 e do PPR. 
 

 

Convocamos TODOS os trabalhadores da TELEFONICA/VIVO para a ASSEMBLEIA Geral que 

acontecerá no dia 12 de julho, próxima terça-feira, para deliberar a respeito da Pauta de 

Reivindicações 2016 e da proposta de PPR 2016/2017 formalizada pela empresa, em um dos 

seguintes locais e horários: 

 SIA Trecho 03, Lotes 1565/1595 (em frente à sede da GVT), às 08hs para os 

trabalhadores de CAMPO/Atendimento do grupo Telefônica/VIVO; 

 Auditório da Associação Comercial (ACDF), localizado no 1º andar do Edifício 

Palácio do Comércio, Quadra 02, no Setor Comercial Sul (SCS), às 13hs30min, para os 

trabalhadores Administrativos/Lojas do grupo Telefônica/VIVO. 

Os votos serão somados, então.... Venha! Participe! Chegou o momento de decidir! Não deixe 

que outros definam por você. Quem não participa delega a responsabilidade aos presentes e não terá 

o direito de reclamar depois. Lembramos ainda aos companheiros, que o critério de aprovação de 

propostas pelos sindicatos da FITRATELP é a observância de 2 critérios simultâneos que são a 

maioria na contagem nacional de votos (DF, MG, RS, PI, PB, MA, SE, PA) e a maioria dos Estados. 
 

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 da TELEFONICA, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 12 
de julho, terça feira, em frente à sede da antiga GVT, localizada no SIA Trecho 03, Lotes 1565/1595, 
com 1ª chamada as 07hs e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª 
chamada as 08hs, e no Auditório da Associação Comercial (ACDF), no 1º andar do Edifício Palácio 
do Comércio, Quadra 02, no Setor Comercial Sul, com a 1ª chamada as 12hs30min e, na falta de 
quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª chamada as 13hs30min, a fim de analisar 
e decidir sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação da pauta de reivindicações para o período de 
01.09.2016 a 31.08.2017; b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de 
Trabalho; c) autorização para estabelecimento em Acordo Coletivo de taxa assistencial para o 
Sindicato de Classe, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar 
acordo nos respectivos autos; d) proposta de PPR 2016/2017 formalizada pela empresa. 
 

Brasília, 07 de julho de 2016. 
Brígido Roland Ramos  
Presidente Sinttel-DF 

http://www.sinttel.org.br/


PROPOSTA DE PPR 2016/2017 FORMALIZADA PELA EMPRESA. 
 

Caros membros da CNN FITRATELP 
Conforme reunião realizada hoje, 06/07/2016, segue a formalização da proposta para renovação do acordo do Programa de 
Participação nos Resultados - PPR para os exercícios de 2016 e 2017: 
 

1 – Quadro de Indicadores, Pesos e Metas para 2016: 

 
O quadro de indicadores para o exercício 2017 será discutido até o final do 1º semestre de 2017. 
 

2 – Potencial do Programa 2016 e 2017: 

 

 
 

3 – Adiantamento do PPR 2016: 
A Empresa realizará a antecipação no dia 29/07/2016, conforme quadro abaixo, para os empregados ativos na data do crédito, 
desde que a confirmação da proposta seja encaminhada pela Federação até o dia 12/07/2016. Após está 
data a antecipação será até 15/08/2016, mediante formalização até 18/07/2016. 
 

 

 

Quanto a antecipação de 2017, esta será de 50% do potencial do programa para o exercício e obedecerá aos mesmos critérios 
de proporcionalidade citado acima. A data da antecipação será comunicada oportunamente para Federação.  
 

4 – Pagamento do PPR 2016 e 2017: 
O pagamento do PPR dos dois exercícios serão, respectivamente, PPR 2016: até o dia 31.03.17 e PPR 2017: até 31.03.18. 

Vivo 2 = GVT 


