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Empresa truculenta 
America Movil (AMX) se recusa a negociar a PPR 2016.  

Sindicatos não aceitam benefício goela abaixo 
 
Informamos às companheiras e aos companheiros da Embratel e Claro que 

estivemos reunidos com a America Movil (AMX) para tratar da PPR 2016. Melhor seria 
se não tivéssemos ido, uma vez que a empresa se mostrou truculenta e radical, se 
negando a negociar a proposta inicial que apresentou aos sindicatos.  

A comissão de Negociação da FITRATELP e sindicatos filiados ainda insistiram e 
solicitou as respostas às proposições feitas à empresa, na última reunião, notadamente 
sobre a elegibilidade e a antecipação do pagamento de parte da PPR, como sempre 
aconteceu.  Queremos a diminuição do tempo mínimo de 180 dias de casa imposto pela 
empresa, a eliminação do termo Acidente Típico de Trabalho e o adiantamento da PPR 
2016. A empresa disse não, não e não. E ponto. 

De fato, já entendemos que a ideia da AMX é nivelar por baixo os salários e 
benefícios da Embratel e da Claro, com a NET, a empresa do grupo que paga o menor 
salário e que tem a relação mais difícil com os seus trabalhadores A empresa foi clara 
quando disse que a PPR da AMX será baseada na PPR da NET e que não havia nenhuma 
possibilidade de modificação na proposta.  

Diante da recusa da empresa em negociar e da postura autoritária da AMX que 
considera a PPR uma liberalidade da empresa, e não um direito do trabalhador, os 
sindicatos da FITRATELP não tiveram alternativa, senão recusarem em mesa a proposta 
da empresa.  

E uma vez que não existe negociação, não há como convocar assembleias nos 
estados, o que só será feito depois de a empresa mostrar disposição, abertura e boa 
vontade para negociar com os seus trabalhadores. 

 

Campanha PPR 2016 dos trabalhadores da AMX 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 
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