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JUNTE-SE AO SINDICATO! A LUTA CONTINUA!

CLARO - PROPOSTA APROVADA
Os trabalhadores na CLARO BRASIL, aprova-

ram, nas assembleias realizadas em janeiro 2018 

nos Estados da base da FITRATELP, a proposta de 

Acordo Coletivo de Trabalho ACT 2017/2019 e PPR 

2017 apresentada pela empresa. A proposta foi 

aprovada com uma diferença de apenas 228 

votos, o que mostra claramente a insatisfação da 

categoria com as condições de trabalho praticadas 

na empresa. O resultado apertado da votação 

serve de alerta à Claro para mudar sua postura e 

valorizar e respeitar seus trabalhadores. Conra 

na tabela abaixo, o placar do resultado da 

votação nacional. 

 Esclarecemos aos trabalhadores que as 

negociações com a Claro em 2017 foram duras e 

difíceis, uma vez que durante as reuniões a 

empresa não avançava na pauta de reivindicações 

da categoria e também demorou a formalizar uma 

proposta junto à CCN FITRATELP, capaz de ser 

levada à apreciação e deliberação dos compa-

nheiros em assembleia geral. 

Temos consciência que nem de longe é o ACT 

ideal, pois retira e precariza alguns benefícios da 

categoria, mas foi o acordo possível de ser cele-

brado com a empresa depois de esgotadas todas 

as tentativas de melhorar a proposta.

O SINTTEL-RS e a FITRATELP agradecem a par-

ticipação expressiva dos trabalhadores nas assem-

bleias e na Campanha Salarial de 2017. É impor-

tante lembrar que vivemos um momento muito 

difícil para a classe trabalhadora o que exige de 

todos nós mais empenho na luta para preservar os 

direitos e conquistas da categoria.  Responda aos 

apelos do seu sindicato e FILIE-SE.  Precisamos 

estar juntos para enfrentar a precarização e o 

arrocho salarial que vem pela frente.

Campanha Salarial 2017/2019 dos Trabalhadores da Claro Brasil
 VOTAÇÃO NACIONAL
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Reproduz e Divulga

TRABALHADOR SINDICALIZADO É TRABALHADOR RESPEITADO!

 

 

ASSOCIE-SE

 

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

 

(   ) A�vo  

            

(  ) Fundação

                

(  ) Aposentado(a)INSS  

              

(  ) Pensionista

 

MATRÍCULA

 

MODALIDADE DE DESCONTOS

 
 

Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto do meu salário, o pagamento das

 

mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sin�el.

 
                              

( 

  

) Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou Fundo de Pensão

 
                              

( 

  

) Débito em conta –

 

Banco: ___________Agência:________Conta Corrente:______________________

 
                              

(

   

) Boleto bancário

 
 

 

_________________________________, de ____________________de _______.

 
                                                                             

(local)

 
 

_______________________________________

 

Assinatura do(a) Titular

 
 

Presidente___________________________________________________

SINDICALIZE-SE!
Trabalhador Sindicalizado,
é trabalhador respeitado!
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