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TRABALHADORES NA CLARO

 

O PARCEIRO
Porto Alegre –  Dezembro/2017

B O L E T I M

Nº 2225

Campanha Salarial 2017/2019

Informamos aos trabalhadores na Claro Bra-
sil que na quarta-feira, dia 06/12, a Comissão 
Nacional de Negociação da FITRATELP/Sinttel-
RS se reuniu com a empresa para discutir o Acor-
do Coletivo de Trabalho 2017/2019 e PPR 2017. 

Infelizmente, a empresa manteve a proposta 
apresentada na reunião do dia 23/11. A CNN 
FITRATELP/Sinttel-RS decidiu pela rejeição, uma 
vez que a proposta já tinha sido rejeitada em 
mesa. Além disso, queremos a inclusão e isono-
mia de tratamento entre todos os trabalhadores 
na Claro Brasil (Embratel, Claro e Net). 

Esperamos que na próxima rodada de nego-
ciações, a empresa apresente uma proposta ca-
paz de ser levada à apreciação dos trabalhado-
res em assembleia geral. 

PROPOSTA DA CLARO BRASIL - 
ACT 2017/2019

Reajuste salarial de 1,65% na data-base, exce-
to trabalhadores de cargos de gerentes e a-
cima;

Reajuste dos atuais valores de piso salarial;
Reajuste de 1,65% ao programa de alimenta-

ção na data-base;
Reajuste de 1,65% ao Auxílio Creche na data 

base;
Manutenção do atual valor do Auxílio Educa-

ção Especial;

Alteração do modelo de banco de horas per-
mitindo que todas as horas extras realizadas 
sejam passíveis de compensação. Demais cri-
térios permanecem inalterados;

Extinção do adiantamento do 13% salário em 
janeiro, seguindo a previsão legal de adianta-
mento apensas nas férias;

Alteração do prazo de compensação do Auxílio 
Doença e Acidente para 100 dias com 100% 
de complementação;

Extinção da garantia de emprego de 30 dias 
após retorno de férias;

Manutenção das demais cláusulas do acordo 
vigente. 

PPR 2017 - Alteração do prazo de elegibilidade 
do PPR para 90 dias;

Manutenção da vigência de 12 meses;
Manutenção das demais cláusulas do acordo.

CONTRAPROPOSTA DA CNN 
FITRATELP/Sinttel-RS - ACT 

2017/2019 
Reajuste de 1,73% linear nos salários e bene-

fícios sociais mais ganho real de 3%;
Manutenção da antecipação do 13 em janeiro;  
PPR 2017 - Aplicação da Súmula 451 do TST 

para elegibilidade ao programa.

EMPRESA INSENSÍVEL

Junte-se ao seu sindicato!
 MOBILIZE-SE!
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