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A Comissão Nacional de Negociação 

da Fitratelp – CNN FITRATELP-CLARO – 

informa aos trabalhadores e aos Sindica-

tos da base que, no dia 1 de outubro, 

tivemos a primeira reunião com a Claro 

para iniciar as negociações da Pauta de 

Reivindicações do Acordo Coletivo de 

Trabalho – ACT 2021/2023.  A reunião 

aconteceu depois de quatro meses 

que a Pauta foi entregue.

Como era de se esperar, a Claro com-

pareceu à reunião de negociação com 

muito blá, blá, blá e nada de entrar na 

discussão que interessa a categoria, ou 

seja, o reajuste nos salários e benefíci-

os que os empregados terão na data-

base. Isso demonstra, claramente, que a 

empresa está desconectada da realidade 

dos trabalhadores.

A Claro não percebe que seus empre-

gados estão enfrentando diculdades, 

devido à disparada da inação. Os preços 

dos produtos de primeira necessidade 

estão afetando os trabalhadores e muitos 

já estão enfrentando diculdades para 

manter os compromissos nanceiros.  

Energia elétrica, água, gasolina, alimen-

tos, remédios são reajustados quase que 

diariamente.

Uma empresa que só visa o lucro, sem 

se importar com o bem-estar dos seus 

empregados, não é uma empresa respon-

sável. Anal, os trabalhadores são o maior 

patrimônio de uma organização comerci-

al, uma vez que é a força de trabalho que 

gera riquezas.  Quando o empregado está 

satisfeito com o salário, benefícios e as 

condições de trabalho, a empresa é a 

primeira a ser beneciada. 

Diante dessa postura ridícula da Claro, 

pedimos aos trabalhadores que se mobili-

zem nos locais de trabalho em defesa de 

um reajuste salarial DECENTE. Para con-

quistar um ACT que contemple as nossas 

necessidades, precisamos fortalecer a 

nossa luta com mais participação dos 

trabalhadores na Campanha Salarial! 

A CNN FITRATELP-CLARO cobra da 

empresa mais compromisso na próxi-

ma reunião,  que está agendada para 

o dia 15/10/2021, para iniciar a dis-

cussão dos itens da nossa Pauta de 

Reivindicações. A empresa não precisa 

perder tempo com apresentações “rulas”, 

pois já sabemos que o segmento de teleco-

municações não teve prejuízos na pande-

mia da Convid-19. Nosso objetivo é a ma-

nutenção dos empregos e direitos e reajus-

te decente nos salários e benefícios sociais!

Trabalhadores telefônicos, enten-

dam a importância e apoiem seu 

sindicato, através da sindicalização!

NADA CLARO. SOMENTE BLÁ, BLÁ, BLA...

FORTALEÇA SEU SINDICATO. FILIE-SE!
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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

 Autorização
Com  base na Lei 13.709/18 que regula a Proteção de Dados Pessoais e Sensíveis, autorizo o SINTTEL/RS a utilizar os meus 

dados pessoais e sensíveis, bem como dos meus dependentes e companheiro(a), para informar o empregador e/ou  qualquer outra 
pessoa jurídica e/ou física sobre: a minha filiação a esta entidade sindical e/ou implementar/formalizar/exercer adesão a convênio de 
lazer, convênios de consumo, plano de saúde, cursos, desde que tenham sido requeridos por mim. Por fim, declaro que estou autorizado 
a fornecr os dados pessoais e sensíveis dos meus dependentes e de meu(minha)companheiro(a).

Autorizo, também, o SINTTEL/RS, a utilizar minha imagem nos jornais, fotos, revistas, site, redes sociais e em qualquer outro meio 
de comunicação, inclusive, os telemáticos para matérias/publicidade/ informativo/panfletos/boletins relacionados: ao trabalho, as 
relações coletivas de trabalho e de qualquer outro conteúdo de interesse da categoria telefônica, não servindo esta autorização para 
questões partidárias.


