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Boletim Digital.

Dia 26/10, aconteceu 
a terceira rodada de 
negociações entre a bancada 
da FENATTEL e a Claro 
para discutir o Aditivo ao 
Acordo Coletivo de Trabalho 
2019/2021 e PPR 2020. 
A empresa avançou muito 

REJEITADA PROPOSTA DA 
CLARO NA 3ª RODADA DE 
NEGOCIAÇÕES DO ACT

Você está recebendo o novo Boletim Digital semanal da FENATTEL,  para trabalhadores e trabalhadoras (xs) 
do Grupo CLARO defendendo o ponto de vista  do movimento sindical dos trabalhadores em Telecom.

A bancada dos Sindicatos filiados à FENATTEL 
rejeita NOVAMENTE uma proposta abaixo da 
crítica, e distante da realidade! 

pouco na sua proposta, 
porém ainda ficou distante 
daquilo que foi pleiteado pelos 
trabalhadores.

A seguir, veja a proposta 
da Claro recusada pela 
comissão dos trabalhadores: 
• PPR/2020 

– pagamento em abril/2021;  
• Reajuste ZERO para 
salários e benefícios; 
• Abono de 35% do salário 
nominal com valor mínimo de 
R$ 1.000 e teto de R$ 1.400. 
• Teletrabalho – ainda será 
objeto de discussão. (segue)

Foto da Reunião de 26/10 da terceira rodada de negociação com a Claro. Credito da foto: Imprensa Sintetel SP



Mantivemos a proposta defendida na reunião 
anterior... como base para um Acordo digno!
A bancada de trabalhadores 
manteve a proposta apresentada 
na reunião anterior: 
• PPR/2020 – pagamento em 
fevereiro/2021; 
• Os Trabalhadores reivindicam 
um abono de 60% de um salário 
sem limite e com mínimo de 
R$1.500 pagos neste ano. 
• VA/VR – queremos a aplicação 
do INPC na data-base que é 1º 
de setembro. 
• Garantia de pagamento do 
abono para os demitidos a 
partir data-base. 

Sindicalize-se e lute ao lado do seu Sindicato!
A CLARO S/A quer lucrar às custas do seu sacrifício

• Convênio farmácia - estender 
para todos os trabalhadores da 
Claro conforme é praticado na 
Nextel. 
• Horário flexível farmácia 
estender para todos os 
trabalhadores da Claro 
conforme é praticado na Nextel. 
• Férias incentivadas (com 
acréscimo de dois dias a mais 
nas férias) igual praticado na 
Nextel. 
• Garantia de empregos. 
• Unificação dos valores do VR/
VA. 

• Que as homologações sejam 
feitas no Sindicato. 
• Periculosidade para todos os 
trabalhadores que atuam em 
áreas energizadas e expostas 
aos riscos. 
Diante da firmeza dos 
Sindicalistas da Comissão, 
a empresa alegou não ter 
condições de elaborar uma nova 
proposta com avanços com 
as reivindicações defendidas 
pelos representantes dos 
trabalhadores.

Como não houve consenso uma nova reunião foi 
marcada para 10/11/2020. 

Resultados da CLARO são impressionantes. Nem 
parece que estamos sob terrível pandemia!

A fonte da informação destes resultados de fazer inveja a Bancos é a Claro Par. Acesse o link abaixo:
https://claropar.com.br/wp-content/uploads/pdf/02f5db5564ddedb6775c3ca43675ac73.pdf


