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Reproduz e Divulga

  PPR 2017
Sinttel-RS e Comissão Nacional da Fitratelp 

reúnem-se com o grupo Claro Brasil

Campanha Nacional do PPR 2017 dos(das) 
trabalhadores(as) no Grupo Claro Brasil

Informamos às trabalhadoras e aos tra-
balhadores na Claro Brasil (Net, Claro e 
Embratel) que o Sinttel/RS e a Comissão 
Nacional de Negociação da Fitratelp(CNN) 
reuniram-se no dia 31 de maio com repre-
sentantes do grupo para tratar do PPR 2017.

 A exemplo dos anos anteriores, a primei-
ra reunião foi pouco produtiva, o que deixa 
os(as) trabalhadores(as) ainda mais ansio-
sos quanto à participação nos resultados ob-
tidos pelo grupo.

Esclarecemos à categoria que, de fato, a 
proposta de PPR 2017 do grupo Claro Brasil 
é muito aquém do que faz jus e que os crité-
rios de elegibilidade ainda podem melhorar! 
Sendo assim, recusamos a proposta em mesa 
e estamos preparando uma contraproposta 
que será apresentada à empresa brevemente.

Neste momento, alertamos as trabalha-
doras e trabalhadores para a necessidade de 
lutar por metas e critérios possíveis de se-
rem atingidos. Se o desejo da categoria é re-
ceber um PPR compatível com o seu esforço 

e dedicação, é preciso sair do conformismo 
habitual e aumentar a nossa mobilização. 

LUTAR, LUTAR e LUTAR! Este é o se-
gredo para avançar nas nossas conquistas.

Finalmente, pedimos aos companheiros 
e companheiras que acompanhem as infor-
mações do Sinttel/RS acerca do andamento 
das negociações. Nova reunião será agenda-
da em breve, quando o sindicato e a CNN 
Fitratelp tentarão negociar uma proposta 
que tenha condições de ser avaliada pe-
los trabalhadores e trabalhadoras. Fiquem 
atentos aos boletins do seu sindicato.



FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Dados Profissionais:

Empresa:  Função:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSS

Matrícula:

Modalidade de Desconto

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      
Presidente               

Ativo(a)

          Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o 
pagamento das mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sinttel.                    

Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou fundo de pensão

Pensionista

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário


