
 

ATENÇÃO CONVÊNIOS 
O SINTTEL-DF tem os seguintes convênios: UNIP, UPIS, UNIPLAN, UNICESP, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, Colégio 

OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, entre outros.  Confira no Site do SINTTEL-DF a relação completa de convênios e os 
descontos para os trabalhadores em telecomunicações, call centers, tele atendimento sindicalizados e seus dependentes. 
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Assembleia Geral 
 

Sinttel-DF convoca trabalhadores da CLARO para deliberação da 
“proposta final” da empresa para celebração do Acordo Coletivo 

2012/2013.  
 

 

Convocamos TODOS os trabalhadores da CLARO, em Brasília, para ASSEMBLEIA GERAL a ser 

realizada na PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO, na SALA DE TREINAMENTO, TÉRREO (SCN 

QD. 03 Lt. F ED. ETCO), em 1ª convocação às 17h30 (somente realizada com 50% + 1 dos trabalhadores) e 

em 2ª convocação às 18h30 (realizada com qualquer número de trabalhadores presentes), para analisar e 

decidir a respeito da “proposta final” da empresa referente à celebração do Acordo Coletivo de 

Trabalho 2012/2013. (confiram no verso do boletim os principais pontos da proposta.) 

 

Cabe ressaltar que no entendimento do Sinttel-DF a proposta da CLARO é simplista, que leva 

em conta o ‘’praticado pelo mercado’’ e com isto não atende totalmente aos anseios da categoria 

no Distrito Federal. Contudo somente uma ampla mobilização nacional dos trabalhadores, com a 

radicalização das ações e o engajamento de todos serão capazes de reabrir novamente as 

negociações com a empresa e fazer com que a proposta mude. Desta feita, CHEGOU A HORA DOS 

TRABALHADORES DA CLARO ANALISAREM E DECIDIREM.  

 

Aproveitamos a oportunidade, ainda, para informar aos companheiros da CLARO que os 

critérios para a aprovação de uma proposta no âmbito dos sindicatos filiados à FITTEL (DF, MG, RS, 

PB, PA, PI, MA e SE) serão: 1. Contagem nacional dos votos (total de presentes nas assembleias) e 2. 

Maioria dos Estados. 

 Venha! Participe! Faça valer o seu posicionamento! Não 

deixe que outros decidam por você! 
 

http://www.sinttel.org.br/
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RESUMO COM OS PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA FORMALIZADA PELA 

 CLARO ACERCA DA RENOVAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2012. 

 

 

 ACT com vigência normativa de 1 ano. (1º de Outubro/2012  a  30 de Setembro/2013).  

 REAJUSTE SALARIAL caso seja aprovado, será retroativo a 1º de outubro; 

o 5,95% de Reajuste para salários até R$ 7.000,00; 

o Acima de R$ 7.000,00 parcela fixa de R$ 417,00 

 AUXÍLIO CRECHE de R$ 350 para R$ 370,00 (5,71%), para filhos de trabalhadoras; 

 AUXÍLIO PNE de R$ 500 para R$ 550,00 (10%); 

 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conforme abaixo: 

o Para contratos de 36 horas: passará de R$ 19,00 para R$ 20,50 (7,89%);  

 DEMAIS EMPREGADOS: Reajuste do valor de R$ 22,00 p/ R$ 24,00 (correspondente a 9,09%)                                               

retroativo a 1º de Outubro. 

PISOS SALARIAIS conforme abaixo: 

o Para contratos de 36 horas (Call Center) – R$ 700,00  no período de experiência e             

R$ 750,00 após a experiência;  

o Área de Vendas (carga horária de 44 horas) – de R$ 930,00 para R$ 1.007,00 (período 

de experiência) e de R$ 970,00 para R$ 1.050,00 (após a experiência);  

o Funções Administrativas – de R$ 1.000,00 para R$ 1.082,00 (período de experiência) e 

de R$ 1.100,00 para R$ 1.191,00 (após a experiência).  

 

 

 

 

 

 
 

Campanha Salarial 2012/2013 dos trabalhadores da CLARO. 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

 

 


