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Assembleia Geral 
 

                        Informamos aos trabalhadores do Grupo Claro que após duas 
rodadas de negociações muito duras e difíceis, finalmente a empresa 
apresentou à Comissão Nacional de Negociação da Fitratelp, em 8/12, sua 
proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2017. Por isso, convocamos 
os trabalhadores para as assembleias gerais que acontecerão na próxima 
quarta-feira, 16 de dezembro, nos horários e locais designados abaixo:  
 
a) Em frente à Embratel no SCS, às 8h00 (em 1ª convocação com 50% +1 
dos trabalhadores) e às 9h00 (em 2ª convocação com qualquer número de 
trabalhadores); 
b) Em frente à Claro Norte, às 13h00 (em 1ª convocação com 50% +1 dos 
trabalhadores) e às 14h00 (em 2ª convocação com qualquer número de 
trabalhadores). 
   

Resumo da proposta do Grupo Claro 
 

• Reajuste de 6,5% salários vigentes em 31 de agosto de 2015, a partir da 
data-base; 
• Reajuste de 1,41% nos salários vigentes em 31/dez/2015, em janeiro de 
2016; 
• Abono Salarial de 18% sobre os salários vigentes em 31/ago/2015, pagos 
5 dias úteis após aprovação em assembleia. 
•Programa Alimentação: a) para funcionários com valor diário de R$ 29,95 
cesta de R$ 740,00; b) para funcionários com valor diário de R$ 27,92 cesta de 
R$ 690,00; c) para funcionários com valor de R$ 23,85 cesta de R$ 590,00. 
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Observação: Excluem-se destes reajustes funcionários das categorias Gerentes 
e Diretores das grades 18,19,20,21,22,23 e 24, assim como, das categorias 
GS/GVS/GF/GVM/DF/DC/ DCS/DE, conforme posição em 31/08/2015 na 
estrutura de cargos e salários. 
 
• Adiantamento de 50% do 13º salário de 2016 no dia 15 de janeiro de 2016; 
• AUXÍLIO EDUCAÇÃO INFANTIL de R$ 456,18; 
•     AUXÍLIO EDUCAÇÃO ESPECIAL de R$ 772,38 
•     CESTA ESPECIAL EXTRA  
• QUEBRA DE CAIXA- de R$ 51,00. 
 
• PISOS SALARIAIS 
Pisos                     Normal                        Período de Experiência 
36 horas            R$ 951,23                        R$ 903,67 
40 horas            R$ 1.413,47              R$ 1.272,12 
44 horas (lojas)       R$ 1.268,32                      R$ 1.157,58 
•O pagamento das diferenças será creditado ainda no mês de dezembro, desde 
que a proposta seja aprovada até o dia 17 de dezembro.  
 
 
                       A Comissão Nacional de Negociação entende que esta não é a 
proposta ideal, mesmo porque ela não repõe sequer as perdas salariais do 
INPC do período. Na primeira reunião a Claro mostrou sua proposta 
mesquinha propondo reajuste de apenas 6% nos salários. De fato, a 
mobilização dos trabalhadores forçou a Claro a avançar na sua proposta, 
que ora segue para a deliberação dos trabalhadores em assembleia geral. 
                       Finalmente, ressaltamos que para manter os direitos 
conquistados e melhorar nossas condições de trabalho na Claro é 
fundamental que todos os trabalhadores se mobilizem em torno do seu 
sindicato na próxima data-base. Neste momento, cabe à categoria em 
assembleia analisar e decidir sobre a proposta. 
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