
Na primeira negociação para o Programa de Participação 
nos Resultados (PPR) 2018, que ocorreu em 27 de março, o 
Sintetel reivindicou:

 a melhoria do target corporativo que atualmente é de dois 
salários para o atingimento de 100% dos indicadores.
 avanços nos targets da GD e da Monitoria (aceleradores) 
que atualmente são de 0,7 salário no atingimento de 100% 
das metas individuais. 

Almir Munhoz

PRESIDENTE 
COMENTA

Após as conquistas de PPRs nas operadoras, 
nosso próximo objetivo será a composição da 
pauta de reivindicações para nosso próximo 

Acordo Coletivo. Além das negociações, 
estamos cheio de novidades para nossos 

associados. Muitos novos benefícios estão 
chegando para você e sua família. É uma forma 
de trazer mais ganhos para os trabalhadores. 

Veja todos os detalhes nesse jornal e em nosso 
site. Acesse o Espaço do Sócio e aproveite 

mais esses benefícios que o Sintetel traz para 
sua vida. Fique sócio do Sindicato e usufrua de 

diversas vantagens”.

Sintetel está convocando  Vivo,  Claro, Oi, Nextel e demais operadoras  
para iniciar as negociações  do PPR 2018.
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OPERADORAS

SINTETEL INICIA AS NEGOCIAÇÕES

 a antecipação na data do pagamento da quitação do 
PPR/2018. 

A TIM sinalizou que tem a intenção de compartilhar 
os resultados positivos com seus trabalhadores. O 
Sintetel cobrou rapidez nas negociações para que os 
trabalhadores saibam com antecedência os objetivos 
a serem alcançados. Acompanhe as notícias pelo site 
www.sintetel.org

NEXTEL PAGA PPR 
AOS TRABALHADORES

 
Boa notícia. O resultado do PPR 2017 
da Nextel, na parte empresa, garante o pa-
gamento de 100% do target.  Assim sendo, 

quem teve avaliação “atinge as expectativas” 
recebe 100% do target, que pode chegar a 

115% e 130% nos casos de avaliação “supe-
ra” ou “excede as expectativas”, respectiva-
mente. A data do pagamento do PPR 2017 

foi em 29/03/2018.

Sintetel inova:  
entrega de atestados por 

Whatsapp na Nextel
Menos burocracia. O Sintetel negociou e o 
resultado foi mais uma conquista pioneira: 
os trabalhadores da Nextel podem enviar 

atestado por Whatsapp, e-mail e mensagem. 
Ficou mais fácil justificar ausência por ida 

ao médico, por exemplo. Somos o primeiro 
sindicato a fazer constar em Acordo Coletivo 

o uso de um aplicativo de rede social 
como ferramenta de auxílio na entrega de 

atestado médico. Isso evitará a locomoção 
desnecessária de trabalhadores. 

O Sindicato agora quer expandir essa con-
quista para outras empresas da categoria. 

Em um momento de adversidade para os sin-
dicatos e para os direitos trabalhistas, após 

a reforma desastrosa promovida pelo go-
verno, mostramos que a luta continua e que 

toda conquista deve ser celebrada. Vamos 
sempre lutar para trazer mais comodidade e 

ganhos para os trabalhadores.

Vem aí... 

Acesse: sintetel.org   Espaço do Sócio

DO PPR/2018 COM A TIM
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Filiado à:

CINEMA
No último mês o Sintetel distribuiu centenas de ingressos para 
o cinema. Sócios do Sindicato e seguidores do nosso Facebook 

foram de graça assistir aos fi lmes ' 'A Melhor Escolha' ' e 
' 'Madame''.  Acesse com frequência o Espaço do Sócio e não 

perca nenhuma promoção. 

 PROMOÇÕES EXCLUSIVAS PARA  
TRABALHADORAS DA CATEGORIA

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em março, o Sintetel teve um cronograma de promoções 
especiais para as trabalhadoras, além de ações exclusivas para associadas ao Sindicato.

Foram milhares de prêmios bacanas como ingressos para grandes shows e cinema, bolsas de estudo, brindes de beleza e muito 
mais. Todo dia útil de março teve uma ou mais promoções direcionadas a elas.

As promoções ocorreram pelo Facebook do Sintetel e pelo Espaço do Sócio, no site do Sintetel. 

O mês das mulheres  

acabou, mas as promoções para 

os trabalhadores e associados do 

Sintetel não param. No Espaço do 

Sócio  você pode acompanhar e 

participar das promoções exclusivas 

realizadas pelo Sindicato.

ACESSE:
www.sintetel.org  Clique em Espaço do Sócio

Já é sócio? 
Login: seu CPF (sem pontos ou traços)

Senha: SINTETEL2018 (tudo com  
letra maiúscula, ok?)

Ainda não é sócio?
Em "Associe-se" preencha  
as informações requeridas. É  

bem simples.

Jorge e Mateus
Vem mais show por aí. Depois  
de proporcionar o espetáculo  

da Katy Perry na faixa,  
o Sintetel leva você e um  

acompanhante para  
ver de pertinho os  

maiores sucessos de  
Jorge e Mateus. Entre no  

Espaço do Sócio e concorra.  
O show acontece dia 17/05, no  

Vila Country, em São Paulo. 

No Facebook do Sintetel você também pode participar  
de diversas promoções. Acompanhe: @SintetelSP

A sócia do Sintetel Bruna 
Fernanda Ferreira acessou o 

Espaço do Sócio, se inscreveu 
na promoção e foi a vencedora. 

A trabalhadora da Liq/Contax 
levou um par de ingressos  

para o show da Katy Perry. 

PROMOÇÃO KATY 
PERRY: trabalhadora  

do teleatendimento  
ganhou os ingressos

Sócio do Sintetel agora paga menos no aluguel de veículo. Com a frota mais nova do 
Brasil e itens de conforto desde a categoria mais básica, a Movida conta com mais de 

190 lojas espalhadas nas principais cidades e aeroportos do país. Acesse o hotsite 
especial no Espaço do Sócio.

TEM INTERESSE? 
Entre em contato com a  
Secretaria do Sintetel 

(11) 3351-8899, opção 2!

NOVA PARCEIRA: BEM-VINDA, FORD
É isso mesmo. O Sintetel e a Ford firmaram parceria e quem ganha  
é o trabalhador associado. Os descontos podem chegar  
a 23%. Estes descontos mudam mês a mês e contemplam  
diversos automóveis diferentes. 


