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Reproduz e Divulga

Muda o ano, mas a INÉRCIA 
na CLARO continua a mesma!

ACT 2017/2019

 Um acordo trabalhista que envolve 32  mil 

trabalhadores(as) é uma coisa muito séria e não 

pode ser tratado com leviandade. Sabemos que a 

palavra de empresário só vale quando está 

firmada, acordo de boca não serve, só vale o que 

está escrito! A nossa data base é dia 1° de 

setembro e estamos na estaca zero! Não pode-

mos considerar desculpas protelatórias, de cu-

nho administrativo ou outros quaisquer.

Entendemos que não há foco e nem vontade 

política da Claro Brasil de iniciarmos as nego-

ciações, já dentro do período da data base. A es-

tratégia é  sempre a mesma: empurrar o assunto 

para o final do ano, quando a categoria já está 

cansada e com compromissos assumidos e en-

tão a empresa vem querer impor “goela abaixo” 

um ACT PRECARIZADO E CHEIO DE RE-

TROCESSOS! 

É assim que a Claro Brasil tem agido nos 

últimos anos, após a “fusão”. Aos trabalhado-

res(as), que são os responsáveis pela produção 

e atingimento de metas e indica-

dores, e pelos lucros e dividendos 

para se-

rem distribuídos entre os patrões, a empresa 

quer impor migalhas. Falta respeito pelo ser 

humano, pelo trabalhador, pelo cidadão!

O SINTTEL-RS comunica aos trabalha-

dores(as) que na reunião para a renovação do  

ACT 2017-2019, realizado no último dia 15/09, a 

Claro Brasil não apresentou NENHUMA pro-

posta e também não trouxe resposta à con-

traproposta do PPR/17, apresentada no mês de 

junho à empresa.

O SINTTEL-RS, novamente fará a sua parte, 

com posição firme e exigente na mesa de ne-

gociação. Não aceitará a retirada de direitos e vai 

lutar mais uma vez, para que  o aumento de sa-

lários e benefícios sejam isonômicos à todos os 

trabalhadores(as) no Grupo Claro Brasil, sem 

discriminações! Mas você trabalhador(a) é muito 

importante neste processo! Participe, opine, não 

fique apenas de expectador, você tem o poder 

através das assembleias, de virar este jogo!!

Por isso, sua participação nesta importante 

campanha salarial deste ano, será fundamental e 

sabemos que sem a luta conjunta, não há 

possibilidade de avanços!

Está agendada uma próxima reunião  para 

os dias 5 e 6/10 quando esperamos que a 

empresa pare com a enrolação  e apresente uma 

proposta para o  acordo coletivo em resposta a 

pauta de reivindicações enviada no mês de julho 

e a resposta sobre o PPR/17.

Façamos-nos respeitar desde já! Fiquem 

atentos aos informe e boletins do SINTTEL RS.




