
O PARCEIRO
Porto Alegre – OUTUBRO DE 2019

BOLETIM

Nº 2441

 VAMOS AUMENTAR A NOSSA MOBILIZAÇÃO! 

 Claro inova e inaugura a 
negociação FAKE NEWS 

 A CLARO MENTE NA 
MESA DE NEGOCIAÇÃO. 

Na reunião realizada com a 
Comissão Nacional de Negociação 
da FITRATELP - CNN FITRATELP, dia 
23 de outubro, em São Paulo, os 
negociadores da empresa mais uma 
vez esqueceram a Pauta dos traba-
lhadores e insistiram em negociar 
sua própria "pauta". Além disso, 
insistem em inserir no ACT modificações que 
retiram direitos e precarizam as condições de 
trabalho, beneficiando a empresa, entres outras 
propostas indecorosas. 

A CLARO teve a cara de pau de oferecer 
2% de reajuste salarial a ser pago somente 
em fevereiro de 2020 e 2,3% para o Vale 
Alimentação (VA), uma proposta pior que a da 
TIM e da Telefonica. Essa proposta foi rejeitada 
de imediato pela CNN FITRATELP, sob protestos e 
revolta geral. Ao tomarem conhecimento da 
proposta indecente da empresa, os trabalhado-
res também reagiram com muita indignação e 
demonstraram essa insatisfação por mensagens 
via e-mails e WhatsApp. 

A CNN FITRATELP adverte a CLARO que 
reajuste só em 2020 nem pensar. Também não 
aceitará nenhum reajuste inferior ao INPC 
acumulado desde agosto do ano passado até 
setembro deste ano, que é de 3,28%. Além 
disso, queremos 5% de ganho real para salários 

e benefícios sociais, tudo pago 
retroativamente à data-base 
(1º de setembro). 

De fato, a revolta dos 
trabalhadores é ainda maior 
porque todos sabem que a 
CLARO tem condições reais de 
atender a pauta de reivindica-
ções. Além disso, estão infor-
mados que a crise apresentada 

pela empresa na mesa de negociação é mentiro-
sa, pois não reete os resultados trimestrais. 
Indo direto ao ponto: o setor de telecomunica-
ções não conhece crise, na Claro menos ainda. 

COMPRA DA NEXTEL 
Lucros e receitas são astronômicos. Só em 

2018, a receita líquida da Claro foi de R$ 35,66 
bilhões. Nos três primeiros trimestres de 2019 
essa receita já foi ultrapassada. A Claro com-
prou a Nextel em março deste ano. Apesar do 
negócio já ter sido aprovado pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a 
incorporação só será concluída em 2020 ( Fonte: 
www.valor.com.br). 

A Claro não apresentou nada de concreto 
aos trabalhadores. Alertamos aos companheiros 
para a necessidade de aumentar a nossa mobili-
zação e conscientização na nossa data-base. 
Para piorar a situação, sequer nova reunião de 
negociação foi agendada. 

 "Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo 
sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a 
quantidade e, na desgraça, a qualidade." Confúcio. 



Rua Washington Luiz, 572 | Centro Histórico | CEP 90010-460 | Porto Alegre/RS 
Fone (51) 3286-9600 | e-mail: sinttelrs@sinttelrs.org.br | Site: www.sinttelrs.org.br

Reproduz e Divulga

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


