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Reproduz e Divulga

Informamos aos trabalhadores(as) na 
Claro Brasil que na quinta e sexta-feira (5 
e 6/10) aconteceu mais uma reunião de ne-
gociação do Acordo Coletivo de Trabalho 
2017/2019 e PPR 2017. Foi muita conversa 
fiada e perda de tempo, sem nenhum avan-
ço na pauta de reivindicações da categoria. 
Como não poderia ser diferente, a Comissão 
Nacional de Negociação (CNN) da Fitratelp 
rejeitou em mesa a proposta de REAJUSTE 
ZERO  apresentada pela empresa.

Na realidade, ano após ano a Claro vem 
atrasando as negociações do Acordo Coletivo 
o quanto pode, demonstrando total desrespei-
to para com seus trabalhadores(as). Esta prática 
nefasta está causando revolta e ansiedade nos companheiros(as), uma vez que todos desejam reajustes 
dignos nos salários e benefícios sociais. Mais que isso, buscamos a equiparação do Vale-refeição e iso-
nomia de tratamento entre todos os trabalhadores(as) na Claro Brasil (Claro, Embratel e Net) e tam-
bém a inclusão dos companheiros(as) oriundos da Net nas mesmas condições de trabalho.

De fato, a Claro trata os trabalhadores(as) com total desrespeito, como se essa época  do ano, 
que é extremamente importante, fosse algo insignificante!! Diante dessa situação, somente a mo-
bilização coesa dos trabalhadores(as) é capaz de fazer a Claro Brasil sair da sua zona de conforto 
e negociar de fato o PPR 2017 e o ACT 2017/2019. Sendo assim, faça pressão sobre os gestores 
locais e demonstre claramente sua insatisfação nos corredores da empresa. O envolvimento 
dos(as) trabalhadores(as) fortalece os sindicatos e a CNN da FITRATELP na mesa de negociação 
e as chances de conquistar um ACT decente serão maiores!! 

Claro Brasil 
é só enrolação

Campanha Salarial 2017/2019 das
trabalhadoras e trabalhadores na Claro Brasil



Importância dos sindicatos na fiscalização
 dos direitos dos trabalhadores 

A instituição que melhor atua para assegurar 
o cumprimento dos direitos e denunciar os abusos é o sindicato

Conquistado um direito, pela legislação ou pela negociação coletiva, a grande dificuldade, muitas 
vezes, é garantir que ele seja implementado. Os direitos trabalhistas, é sabido, são muito desrespeitados no 
país. A falta de fiscalização, por negligência do poder público ou insuficiência de fiscais para atender todo o 
território nacional, faz com que o cumprimento da lei e dos Acordos ou Convenções Coletivas nem sempre 
seja observado. 

A instituição que melhor atua para assegurar o cumprimento dos direitos e denunciar os abusos é o 
sindicato. No contato cotidiano com os trabalhadores, o sindicato toma conhecimento das circunstâncias e 
das ocorrências que ferem a lei e os acordos e Convenções Coletivas e que aviltam direitos garantidos. Desde 
situações como a do trabalho escravo e os acidentes de trabalho, passando pelos constrangimentos morais e 
psicológicos, até o excesso de jornada e o descumprimento das obrigações trabalhistas mais básicas, o sin-
dicato atua como um fiscal atento. 

Muitas das denúncias que chegam às autoridades fiscalizadoras e ao Ministério Público partem dos 
sindicatos, que, assim operam para que as leis saiam do papel e, efetivamente, cumpram as funções para as 
quais foram aprovadas. 

As negociações coletivas e a atuação fiscalizadora em que se envolvem os sindicatos de trabalhadores 
contribuem não só para a melhoria da vida de seus representados, mas também para evitar a morosidade 
das demandas judiciais na resolução dos conflitos.

A importância da organização sindical dos trabalhadores 
Os sindicatos nascem como reação às precárias 

condições de trabalho e remuneração a que estão 
submetidos os trabalhadores, no capitalismo

 
 Os sindicatos são organizações de representação 
dos interesses dos trabalhadores, criadas para compensar 
o poder dos empregadores na relação contratual, sempre 
desigual e reconhecidamente conflituosa, entre capital e 
trabalho. Nascem na primeira metade do século XIX como 
reação às precárias condições de trabalho e remuneração a 
que estão submetidos os trabalhadores no capitalismo. 

Ao final do século XIX, os sindicatos obtiveram 
reconhecimento institucional nos principais países in-
dustrializados. Desde então, têm exercido papel funda-
mental na organização da classe trabalhadora para a luta 
por uma sociedade justa e democrática, pressionando 
pela ampliação dos limites dos direitos individuais e co-
letivos ainda hoje estreitos em muitos países, entre os 
quais o Brasil.

No Brasil, os sindicatos são atores sociais que rei-
vindicam e organizam a classe trabalhadora no contexto 
de uma democracia representativa e também participa-
tiva, como previsto na Constituição Federal de 1988.

Direitos dos trabalhadores e negociação coletiva 

TRABALHADOR, A TUA PARTICIPAÇÃO É IMPORTANTE
CONHECE E VEM PARA O TEU SINDICATO 

FILIA-TE. JUNTOS SOMOS FORTES!

ACESSA WWW.SINTTELRS.ORG.BR

Uma das principais atribuições das entidades sindicais é a prática 
de negociações coletivas, que asseguram aos trabalhadores por elas 
representados a possibilidade de ampliar direitos garantidos por lei e 
adquirir novas conquistas.

As negociações coletivas
 ampliam direitos garantidos por 
lei e avançam em novas conquistas 
para os  rabalhadores


