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Grupo AMX não respeita seus 
trabalhadores 

            As empresas do GRUPO AMX (Claro, Embratel e Net) vem demonstrado nas negociações do 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2016/2017 e PPR 2016 que não têm nenhum compromisso 
com seus trabalhadores.  É muita conversa fiada, sem avançar nas reivindicações da categoria. A 
Comissão Nacional de Negociação (CNN) da FITRATTELP repudia essa postura inaceitável e 
desrespeitosa do grupo, uma vez que agindo assim seu único objetivo é atrasar ainda mais a 
celebração do Acordo. 
 
            PPR 2016 – O GRUPO AMX apresentou na segunda reunião de negociação uma proposta 
indecente de PPR 2016, que de pronto foi rejeitada pela CNN.  A partir daquele momento, os 
representantes do grupo sequer tiveram a dignidade de se manifestar formalmente sobre o 
assunto, o que gerou um clima de insegurança e ansiedade nos trabalhadores, principalmente, nos 
companheiros da Claro que recebem o adiantamento da Participação nos Resultados em setembro. 
 
            ACT 2016 – Com relação ao ACT 2016, a situação não é diferente. Os sindicatos dos Estados 
da base da Federação fizeram as assembleias e aprovaram suas pautas de reivindicações, que 
foram unificadas em uma pauta nacional da FITRATELP. O documento foi entregue no mês de 
julho, mas até o momento o Grupo AMX não se manifestou sobre as reivindicações dos 
trabalhadores. 
 
            PAME – Se as negociações não decolam, por outro lado, sobram problemas no Plano de 
Saúde na Embratel (PAME). Os trabalhadores têm procurado os sindicatos nos Estados para 
reclamar do plano de saúde, que tem deixado o trabalhador desprotegido na hora de maior 
necessidade. Isto não é nenhuma novidade, pois os companheiros vêm denunciando esses 
problemas constantemente e quase nada é feito para melhorar os atendimentos. 
 
            Diante dessa realidade, somente a mobilização coesa dos trabalhadores é capaz de fazer o 
GRUPO AMX sair da sua zona de conforto e negociar de fato a PPR 2016 e o ACT 2016. Sendo assim, 
faça pressão sobre os gestores locais e demonstre claramente sua insatisfação nos corredores da 
empresa. O envolvimento dos trabalhadores fortalece os sindicatos e a CNN da FITRATELP na 
mesa de negociações e as chances de conquistar um ACT decente são maiores.   
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