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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA CLARO

PAUTA APROVADA
O SINTTEL-RS informa que os trabalhadores na CLARO estiveram reunidos de maneira virtual em 

Assembleia Geral no dia 14 de junho, conforme Boletim 2709, e aprovaram a Pauta de 
Reivindicações das cláusulas Econômicas para 2022/2023   (data-base 1º setembro).   

O Sindicato espera que as negociações comecem o mais breve possível e que ocorram de forma 
produtiva, alcançando os resultados esperados pela categoria. 

Os trabalhadores foram essenciais para que a CLARO alcançasse os bons resultados que obteve. 
Chegou a hora da empresa reconhecer toda essa dedicação e prossionalismo, negociando a renovação 
das cláusulas econômicas do  ACT 2022/2023 de maneira justa e que valorize todos os trabalhadores. 
Durante a pandemia de Covid-19, mesmo correndo os riscos de contaminação pela doença, os trabalha-
dores considerados essenciais, se dedicaram e cumpriram as demandas da empresa. 

Lembramos a todos que a participação e o interesse da categoria na Campanha Salarial 
fortalece o sindicato nas negociações.

Nossos agradecimentos aos trabalhadores(as) que participaram da Assembleia Geral e que contribu-
íram com a Pauta. Fiquem atentos aos próximos informativos e convocações do seu sindicato! 

SINDICALIZE-SE e venha fortalecer ainda mais o Sindicato que representa 
os interesses e atua na defesa dos telefônicos ativos e aposentados no RS!

1) Reajuste Salarial- Reposição integral pelo INPC 
dos últimos 12 meses + 8% de ganho real;

2) Pisos Salariais:  Em 01/09/2022 a empresa 
adotará os seguintes pisos salariais: Jornada de 44 
horas semanais - R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais); Jornada de 40 horas semanais com CREA e nível 
superior - R$ 4.400,00; Jornada de 40 horas semanais 
com CREA - R$ 3.000,00 (três mil reais); Jornada de 40 
horas semanais R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 
reais); Jornada de 36 horas semanais R$ 2.300,00 
(dois mil e trezentos reais);

3) Reenquadramento funcional e salarial: 
Quando o empregado atingir a última faixa salarial no 
seu cargo, que seja reclassicado para o cargo 
imediatamente superior, e que também haja a correção 
do seu salário e dos tetos de todas as faixas salariais; 

4) Isonomia no fornecimento dos benefícios, 
pelo maior valor praticado e melhores condições, para 
TODOS os trabalhadores/as na CLARO, independente 

de origem, cargo ou função; 
5) Pagamento de um percentual sobre o salário, a 

título de anuênio para todos os trabalhadores/as;
6) Cumprimento da Cláusula Décima Quarta: “as 

EMPRESAS poderão adotar o regime de sobreaviso, 
remunerando os EMPREGADOS envolvidos, à base de 
1/3 (um terço) das horas em que carem sujeitos a esse 
regime”. Pagamento das horas laboradas no 
sobreaviso, sem irem para o Banco de horas; 
Pagamento para os supervisores que cam também 
sob esse regime;

7) Quebra de Caixa no percentual de 10% do 
salário nominal;

8) Pagamento de 20% sobre o salário nominal a 
título de insalubridade aos trabalhadores de Telea-
tendimento, sempre que tiver trabalhadores nessas 
atividades;
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PARTICIPE DA CAMPANHA SALARIAL!
NOSSA UNIDADE É FUNDAMENTAL PARA UM BOM ACORDO!

JUNTOS, SOMOS MAIS FORTES!

9) Auxílio Alimentação - A empresa concederá, a 
título de Auxílio-Alimentação, na forma de Cartão 
refeição e/ou de Cartão-alimentação, já deduzido o 
valor de R$ 1,00(um real) referente à participação do 
empregado, na seguinte forma e valores:  a) A partir 
de 1° de Setembro de 2022 o valor facial do tíquete-
refeição será no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
sendo creditado o valor correspondente a 26 (vinte e 
seis) dias. Serão fornecidos os Vales-refeição/Vale-
alimentação integralmente aos trabalhadores afasta-
dos: a) em férias; b) em auxílio-doença enquanto 
perdurar o afastamento; c) em acidente de trabalho 
enquanto perdurar o afastamento; d) em licença 
maternidade/ licença paternidade/licença adoção 
enquanto perdurar a licença; 

10) Fornecimento de uma  cesta natalina no valor 
de R$ 500,00 (quinhentos reais);

11) Assistência para Educação Infan-
til/Creche/Babá - A empresa reembolsará despesas 
com educação dos lhos de empregados do sexo 
feminino para ns de assistência educação infan-
til/creche/babá. Este reembolso será efetuado no valor 
limite de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), até 
completar 7 (sete) anos de idade, ou até o nal do 1º 
ano  letivo do ensino fundamental, o que ocorrer 
primeiro;

Parágrafo Primeiro: O benecio será extensivo 
aos empregados do sexo masculino, solteiros, viúvos, 
separados judicialmente e divorciados, que detenham 
a Guarda Legal dos lhos, conforme condições 
estabelecidas no caput desta cláusula. Os empregados 
do sexo masculino não enquadrados nas categorias 
estabelecidas acima terão o período de reembolso 
limitado para lhos de até 7 (sete) anos de idade, de 
acordo com os critérios estabelecidos pela norma da 
Empresa. 

Parágrafo Segundo: Esta concessão se aplica à 
mãe adotante, desde que a adoção preencha os 
requisitos legais;

 12) Assistência Educação Especial- A empresa 
reembolsará as despesas efetuadas pelos empregados 
com lhos com necessidades especiais, conforme 
previsto em Instrumento Normativo, no valor limite de 
R$ 1.000,00 (hum mil reais);

13) Auxílio Medicamentos - a) A empresa conce-
derá, mensalmente para o empregado e seus depen-
dentes o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para 
compra de medicamentos, mediante comprovação; b) 
Para empregados com doenças crônicas ou patologias 
graves a empresa concederá o reembolso no valor de 
R$ 3.000,00 (três mil reais);

14) Auxílio Condutor/Graticação por dirigir - 
A empresa efetuará o pagamento do auxílio condu-
tor/graticação por dirigir para trabalhadores/as que 

utilizam veículos da empresa como instrumento de 
trabalho, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por 
mês para utilização de veículos pequenos, e R$ 850,00 
(oitocentos e cinquenta reais) por mês para utilização 
de caminhões, quando for o caso. 

Parágrafo Único: Não será descontado dos 
trabalhadores/as multa de rodízio e de estacionamen-
to em local da realização do serviço;

15) Pedágios - Disponibilizar um valor fechado (ou 
cartão pré-pago) para pagamentos de pedágios aos 
técnicos e/ou trabalhadores que transitam entre os 
municípios para atendimento em serviço a Empresa;

16) Inclusão de um auxílio mensal sobre a forma 
de reembolso, aos empregados com deciências 
legalmente reconhecidas, e não somente aos depen-
dentes com deciência dos empregados;

17) Pagamento de ajuda de custo para os 
trabalhadores em trabalho remoto (Home ofce), 
sempre que houver essa prática, no valor de R$ 
350,00, a título de despesas como energia elétrica e 
internet;

18) Pagamento de Cartão Vale-cultura no valor de 
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

19) As partes tratarão de cláusula especíca que 
intensique a livre associação da base sindical ao 
SINTTEL-RS;

20) A empresa garantirá a vacinação contra 
H1N1 e H3N2 para os trabalhadores/as e seus 
dependentes, sem custo;

21) A empresa permanecerá com os devidos 
cuidados e protocolos  com relação a  Covid-19  e 
incentivará aos trabalhadores a manterem praticando 
essas recomendações; 

22) Em havendo casos de COVID-19 entre os/as 
trabalhadores/as na Claro S/A, após detectados, 
tratados e estes recuperados, a Claro zelará e fará 
frente ao tratamento pós infecção, devido as seque-
las decorrentes e comprovadas;

23) Pagamento de auxílio combustível (cartão 
tiket Car/Log) e não somente o vale transporte, para os 
trabalhadores que optarem por usar seus automóveis 
para deslocamento ao trabalho;

24) Regramento para o Banco de Horas:  Que a 
compensação das horas positivas ou negativas  sejam 
acordadas previamente  entre gestores e empregados 
com uma antecedência mínima de uma semana e 
diminuição do prazo do Banco para 30 dias;

25) Garantia  da data-base e manutenção das 
demais cláusulas, regras e condições do ACT 
2021/2023, vigente.

OBSERVAÇÃO - Até a primeira reunião, poderão 
ser incluídos/excluídos ou alterados pedidos de reivin-
dicações dos trabalhadores.


