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POIS UNIDOS, SOMOS MAIS FORTES!

Afinal, com a fusão da Claro, Embratel e NET, to-
dos os empregados nestas empresas viraram colegas. Todos 
empregados na Claro. Por isso deveriam ter um tratamento 
igualitário. Mas os empregados oriundos da NET continu-
am sendo tratados de forma discriminatória, em relação 
aos demais colegas.

Isto acontece também porque os trabalhadores vindos 
da NET continuam sendo representados por um sindicato 
diferente dos oriundos da Claro e da Embratel. Os primeiros 
são representados pelo SINCAB, que só os patrões conhe-
cem. Sindicato que não aparece na base, que não se preocu-
pa com os problemas dos trabalhadores nos locais de traba-
lho e só quer agradar o patrão, para continuar recebendo o 
seu imposto sindical.

Já os demais empregados vindos da Claro e da Embra-
tel, sempre foram representados pelo Sinttel, sindicato co-
nhecido entre os trabalhadores, que tem dirigentes sindicais 
eleitos na base e uma história de lutas de mais de 70 anos de 

EMPREGADOS NA NET SÃO 
DISCRIMINADOS NA CLARO 

 E O SEU SINDICATO (SINCAB) ACEITA A DISCRIMINAÇÃO 
– O SINTTEL/RS QUER ACABAR COM ISTO! –

existência, o que viabilizou as melhores condições de traba-
lho, transformadas em direito adquirido.

Esta diferença era justificada, até a fusão das três em-
presas (Claro, Embratel e NET). Hoje não é mais justificada e 
todos os empregados na Claro devem fazer parte do mesmo 
Acordo Coletivo de Trabalho, ter as mesmas condições de 
trabalho, e serem representados pelo mesmo sindicato – o 
melhor para os trabalhadores. E o tempo provou que este 
sindicato é o Sinttel.

VOCÊ SABIA QUE O SINCAB 
JÁ NEGOCIOU O REAJUSTE 

DOS SALÁRIOS DOS 
EX - EMPREGADOS NA NET?

A grande maioria dos empregados da NET não 
deve saber que houve uma negociação do SINCAB 
com o SINDICATO DAS EMPRESAS DE TV POR AS-
SINATURA – SETA, na qual definiram, sem os consul-
tar, que o reajuste dos salários deste ano será só 2,07% e 
que os tíquetes ficaram sem reajuste. Este será rediscu-
tido só em janeiro. (igualzinho a todos os anos anterio-
res. Por isto você, ganha menos que os ex-empregados 
na Claro e na Embratel).

Para começar a acabar com esta discriminação, o 
Sinttel/RS está sindicalizando em massa os ex-empre-
gados na NET, para todos passarem a ser representa-
dos pelo mesmo sindicato e, futuramente, estarem no 
mesmo acordo coletivo e com as mesmas condições de 
trabalho de seus colegas na Claro.



FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Dados Profissionais:

Empresa:  Função:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSS

Matrícula:

Modalidade de Desconto

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      
Presidente               

Ativo(a)

          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 fundo de pensão

Pensionista

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário


