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ATENÇÃO TRABALHADORES NA CLARO

Informamos aos trabalhadores da Claro Brasil que no dia 26 de abril a CNN 

FITRATELP se reuniu com a empresa pela primeira vez, para iniciar as discussões 

dos critérios de elegibilidade ao Programa de Participação nos Lucros e 

Resultados – PPR 2018. 

De fato, este ano a Claro Brasil compareceu  à mesa de negociação com uma 

proposta muito pior que as já apresentadas pela empresa em anos anteriores. 

Na maior cara de pau, a Claro propôs aumentar o tempo de elegibilidade ao 

programa para 90 dias, com o pagamento do benefício somente em julho de 

2019. 

Como não poderia ser diferente, a CNN DA FITRATELP rejeitou a proposta da 

Claro e apresentou sua contraproposta que é a aplicação da Súmula nº 451 do 

TST, que garante aos funcionários o pagamento do benefício com o valor 

proporcional aos dias trabalhados na empresa. A reunião foi encerrada sem o 

agendamento de nova data para dar prosseguimento as negociações. 

Diante disso, alertamos os trabalhadores para a necessidade de maior 

mobilização da categoria para fortalecer a CNN FITRATELP nas negociações do 

PPR 2018. A classe trabalhadora está enfrentando uma realidade extre-

mamente perversa, com aproximadamente 14 milhões de desempregados. 

Além disso, a ”deforma“ trabalhista do governo Temer retirou dos trabalhadores 

direitos e benefícios sociais fundamentais. Temos que nos fortalecer para resistir 

aos ataques. Leia nossos informativos.

NEGOCIAÇÃO PPR 2018

Sindicalize-se! Junte-se ao seu sindicato!



TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!!!!!

Fortalecer o sindicato da sua categoria através da ampliação do seu quadro de associados indica comprometimento com a luta 
pela valorização do mundo do trabalho e significa mais poder de barganha nas negociações com o patrão,  na luta por novas con-

quistas e na defesa dos direitos dos trabalhadores em todas as suas instâncias.
Portanto, novos associados significam melhores condições para o enfrentamento das várias demandas de lutas. 

Consulte o www.sinttelrs.org.br para conhecer um pouco da história do Sinttel/RS, da luta dos telefônicos e outras informações 
sobre ACT’s, convênios, planos de saúde (Unimed, Centro Clínico Gaúcho, Uniodonto, 

e outros), assistência jurídica e saúde do trabalhador, além das colônias de lazer e as sedes I e II. 

ASSOCIE-SE
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