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Reproduz e Divulga

 Informamos aos trabalhadores da Claro Brasil que 

na última quinta-feira, dia 23/11, aconteceu mais uma  

reunião de negociação para discutir o Acordo Coletivo 

de Trabalho 2017/2019 e PPR 2017 com a Comissão 

Nacional de Negociação da FITRATELP. Embora a 

empresa tenha melhorado um pouco sua proposta, ela 

continua ruim e não contempla a nossa Pauta de 

Reivindicações, portanto, longe de atender os justos 

anseios da categoria.

 O reajuste que a Claro ofereceu aos trabalhadores 

está abaixo do INPC do período, enquanto a categoria 

luta pela reposição total do INPC (1,73%) mais ganho 

real. Ela partiu de 1% somente para salários, para 

1,65% para salários, auxílio creche e programa 

alimentação. Ainda manteve a proposta indecente de 

enviar todas as horas de domingos e feriados para o 

banco de horas, retirar a estabilidade no retorno de 

férias, etc. A comissão novamente REJEITOU esta 

proposta que sequer contempla o INPC de 1,73% da 

data base que é setembro. 

A empresa já de início apresentou esta proposta  

como sendo a última. Mas, diante da pressão e rejeição 

por parte da comissão, ela então reunirá novamente 

com sua alta direção e cou de responder à Comissão, 

para uma próxima reunião, ainda sem data denida

 Devemos levar em consideração que após a fusão 

das três empresas, foi concedido ao trabalhadores da 

NET reajuste de 2,08%. Como agora a fusão já foi 

nalizada, a CLARO tem que dar o mesmo reajuste de 

salário para todos os trabalhadores, por se tratar de 

uma única empresa. A CLARO agindo desta forma está 

efetuando discriminação entre seus trabalhadores. Nós 

trabalhadores precisamos nos unir e reagir contra este 

acontecimento.  A empresa também insiste em retirar 

uma conquista importante que é a antecipação do 13º 

em janeiro, entre outros benefícios. Quanto ao PPR 

2017, a Claro propôs que a elegibilidade ao programa 

seja de 90 dias, mas a CNN FITRATELP defende a 

aplicação da Súmula 451 do TST. 

Diante disso, a CNN FITRATELP rejeitou a proposta 

da empresa e apresentou sua contraproposta que prevê 

reajuste de 1,73% mais ganho real de 3% nos salá-

rios e benefícios sociais. Esperamos que a Claro 

reveja seus números e apresente uma contraproposta 

de ACT e PPR 2017 possível de ser levada à apreciação e 

deliberação dos trabalhadores em assembleia geral. 

Fique atento aos informativos do seu sindicato.

   Se mobilize. 
Junte-se ao seu 

sindicato!

Campanha Salarial 2017/2019 dos 
Trabalhadores da Claro Brasil

PROPOSTA MESQUINHA!
CLARO

A categoria luta por reajuste digno nos salários e 

benefícios sociais, sem a retirada de conquistas.




