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Filiada à:

Boletim Digital.

Claro está fugindo da obrigação de 
negociar o Acordo Coletivo e até agora 

não agendou reunião 

Você está recebendo o Boletim Digital  da FENATTEL para Trabalhadores e Trabahadoras do Grupo 
CLARO defendendo o ponto de vista do movimento sindical dos trabalhadores em Telecom.

A direção da FENATTEL 
e a Comissão Nacional de 
Negociação com a Claro já 
reiterou inumeras vezes que a 
Claro tem de vir para a Mesa 
e negociar com seriedade as 
Cláusulas Econômicas do  ACT 
para todos seus empregados.
A empresa com os cofres 

abarrotados está se fazendo 
de surda. Precisa haver 
pressão de dentro para fora 
e de baixo para cima para 
empurrá-los à negociação JÁ!
Enquanto outras empresas já 

fecharam, outras já estão na 
4ª rodada a Claro “cozinha o 
galo em banho-maria” e joga 
contra o tempo para depois 
empurrar qualquer coisa  goela 
abaixo dos trabalhadores!
Quem chega por último 
vai PAGAR A CONTA e 
queremos uma proposta 
decente ou podemos 
até estender na Justiça 
acordos mais vantajosos 
de outras operadoras do 
mesmo porte. Acorda 
Claro e vem pra Mesa JÁ! 

Claro tem desempenho melhor que 
concorrentes e terá de pagar Acordo 
decente aos trabalhadores do grupo

1º Trimestre - A receita líquida total foi de R$ 9,309 
bilhões
2º Trimestre- Lucro :R$ 346,8 milhões
Crescimento de 241% comparado com mesmo 
período de 2019 
Ebitda: subiu 10,4%
Receita subiu 1,5%  total de R$ 8,84 BI
Nextel - A operação registrou receita de R$ 589 
milhões, aumento de 8,67%. O EBITDA cresceu 3,52%

Consolidado do 1º Semestre
A receita líquida atingiu a cifra de R$ 19,465 bilhões 
no primeiro semestre, uma queda de 1,7%.
De acordo com a Claro, a receita móvel foi a que mais 
cresceu (+11,8%), totalizando R$ 7,816 bilhões.
Por fim, a Claro informou que segue sua jornada de 
melhoria continua, através de ganhos de eficiência 
operacional, aceleração de sinergias, simplificação 
de processos e transformação digital, mantendo o 
crescimento constante e sustentável da rentabilidade 
de seus negócios.  
Que bom não é mesmo? Com seu trabalho você tem 
que ser reconhecido e ela tem obrigação de propor o 
melhor acordo do ano.  Afinal nem a pandemia,  nem 
a queda do PIB impactaram o resultado!!!


