
Claro - PPR 2021

PROPOSTA 

REJEITADA 
A Comissão Nacional de Negociação da Fitratelp – CNN FITRATELP-

CLARO – informa aos trabalhadores que, no dia 23 de julho,  reuniu-se 

com empresa para discutir o acordo de PPR 2021.   A proposta apresentada 

pela Claro é ridícula e signica um tremendo retrocesso em relação ao 

programa, por isso foi rejeitada de pronto pela CNN FITRATELP-CLARO.  

A proposta absurda da Claro contém metas inatingíveis, pagamento 

somente em julho de 2022, exclui do pagamento os trabalhadores que 

pediram demissão em 2021 e pagamento somente para aqueles que 

trabalharam no mínimo 90 dias em 2021. A CNN FITRATELP-CLARO 

defendeu na mesa de negociação que os critérios, metas e 

elegibilidade ao programa terão que ser, na pior das hipóteses, 

iguais aos do acordo celebrado em 2020.

Esclarecemos à categoria que não vamos aceitar proposta da Claro com 

metas e regras que prejudiquem o acesso dos trabalhadores ao PPR, 

uma vez que esse é um benefício garantido depois de muitos anos de luta. 

Por outro lado, pedimos aos trabalhadores que juntem-se ao seu sindicato 

no Estado, para não permitirem a subtração de direitos e benefícios  e 

precarização das condições de trabalho na empresa. 

VACINAS JÁ PARA TODOS!
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FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Data de Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

Modalidade de Desconto

          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 pela Fundação Atlântico.

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário

Dependente CPF Data de Nascimento Parentesco

Dados Profissionais:

Empresa:  Cargo/Função:  Matrícula:

Endereço Profissional:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSSAtivo(a) Pensionista

 Autorização
 A fim de atender as exigências da Lei n. 13.709/18  que regula a Proteção de Dados Pessoais,  autorizo o 
SINTTELRS  enviar  meus dados pessoais, inclusive, quanto a filiação a este sindicato ao meu empregador, bem 
como a qualquer pessoa jurídica e/ou física para formalização de adesão a convênios de lazer, convênios de 
consumo, plano de saúde, cursos, os quais tenham sido expressamente requeridos por mim.


