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ASSEMBLEIA PPR 2021 
O SINTTEL-DF convoca todos os trabalhadores da TELEFONICA/VIVO 

para a ASSEMBLEIA Geral que acontecerá no dia 06 de julho, próxima terça-

feira, para DELIBERARMOS a respeito da PROPOSTA DE ADITIVO ao 

Acordo do Programa de Participação nos Resultados 2020 e 2021, que terá 

como base de apuração do valor a ser pago, conforme o quadro de indicadores 

no verso e também a antecipação da primeira parcela do PPR 2021, conforme 

quadro abaixo: 

Valor da antecipação: 

 1 salário para os empregados lotados no Administrativo e Loja; 

 1,0 salário para os empregados lotados no Campo e Atendimento s/ PRV; 

 0,5 salário para os empregados lotados no Campo e Atendimento c/ PRV; 

 Regras: não se aplica aos empregados afastados, aprendizes e executivos;  

 Data do crédito: 23/07/2021, mediante formalização até 09/07/2021. (Caso aprovado em assembleia) 

Participe! 
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 empregados das empresas TELEFONICA / 
VIVO, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 6 de julho de 2021, terça-feira, através de videoconferência e transmitido 
por LIVE pelo Facebook, a partir da sede Sinttel-DF, situado no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, Bloco K, (Ed. Belvedere), 
Sobreloja, Brasília-DF, com a 1ª chamada as 12:00 horas e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com 
a 2ª chamada as 13:00 horas, a fim de analisar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação da realização de 
assembleia Virtual, suprindo a omissão estatutária quanto às condições de convocação e realização de Assembleia em Estado 
de Calamidade Pública, em atendimento às recomendações da Organização Mundial de Saúde - OMS e Decretos do Governo 
do Distrito Federal, visando evitar aglomerações devido ao perigo de contágio pelo Coronavírus – COVID-19; b) APRECIAR 
e DELIBERAR sobre a PROPOSTA DE ADITIVO; c) Autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial e firmar acordo 
nos respectivos autos. 
 
Brasília, 01 de julho de 2021. 
 
Brígido Roland Ramos - Presidente do SINTTEL-DF  

FILIE-SE, fortaleça a nossa luta! (http://www.sinttel.org.br/novafiliacao.asp) 

 Direitos não são favores, são conquistas coletivas. 
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A deliberação será por votação através do formulário disponibilizado para a referida assembleia. Veja no quadro 
abaixo as orientações sobre “como se cadastrar no Forms para ter seu voto validado’’.  

 

Tabela PPR-2021 e as descrições dos indicadores: 

 

 

 


