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 A Claro Brasil apresentou à Comissão Nacional 

de Negociação da Fitratelp (CNN- FITRATELP), na 

reunião realizada na segunda-feira (18/11), em 

São Paulo, a sua proposta final para a celebração 

do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2019/2021 

e PPR 2019. 

A CNN-FITRATELP não aceitou a proposta da 

Claro porque não atende aos anseios e 

necessidades dos trabalhadores, bem como é a pior proposta em comparação as demais 

operadoras. Mas, a empresa em uma demonstração de arrogância e petulância, não 

aceitou a contraproposta formulada pelos trabalhadores (veja a proposta da Claro no box 

abaixo). 

 Diante disso, ressaltamos que sem uma grande mobilização dos funcionários é difícil 

conseguir uma proposta melhor. No entanto, a decisão soberana e democrática de APROVAR 

ou REJEITAR a proposta caberá exclusivamente à categoria em assembleia geral. 

A Claro garantiu à CNN-FITRATELP que, se a proposta for aprovada pelos trabalhadores 

nos Estados até o dia 30 de novembro de 2019, após a oficialização da aprovação pela 

FITRATELP, a empresa fará os pagamentos das diferenças dos salários e benefícios no dia 

27/12/2019. Já as diferenças do FGTS serão pagas na folha de dezembro, o 13º reajustado 

no dia 20/12/2019 e as diferenças de VR/VA no dia 15/12/2019.

 JUNTE-SE AO SEU SINDICATO. FILIE-SE! 

CLARO: PARA OS CLIENTES O NOVO,
AOS TRABALHADORES + DO MESMO!
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Reproduz e Divulga

FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Data de Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

Modalidade de Desconto

          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 pela Fundação Atlântico.

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário

Dependente CPF Data de Nascimento Parentesco

Dados Profissionais:

Empresa:  Cargo/Função:  Matrícula:

Endereço Profissional:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSSAtivo(a) Pensionista
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