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Assembleia	Geral	
	

																								Informamos	aos	trabalhadores	do	Grupo	Claro	que	após	três	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	 2016/2017.	 De	 fato,	 a	 mobilização	 dos	 trabalhadores	 forçou	 a	 Claro	 a	
avançar	na	sua	proposta.	Por	isso,	convocamos	os	trabalhadores	para	as	assembleias	
gerais	que	acontecerão	na	próxima	terça-feira,	13	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	 9h00	 (em	 1ª	 convocação	 com	 50%	 +1	 dos	
trabalhadores)	 e	 às	 10h00	 (em	 2ª	 convocação	 com	 qualquer	 número	 de	
trabalhadores).	
																												Os	 votos	 de	 Brasília,	 serão	 somados	 e	 enviados	 à	 nossa	 federação.	
Lembramos,	ainda,	os	critérios	de	aprovação	de	proposta,	no	âmbito	da	FITRATELP	
(DF,	RS,	MG,	PA,	PI,	PB,	MA,	SE):	1.	Contagem	nacional	de	votos	e	2.	Maioria	dos	Estados.		

	
Resumo	da	proposta	do	Grupo	Claro	

REAJUSTE SALARIAL  
Reajuste de 7,01%, sendo: o 4,05% nos salários base de 31/ago/2016 retroativo a data 
base; o 2,845% nos salários base de 31/dez/2016 em janeiro/2017  
Abono Salarial de 14,22% sobre os salários base de dez/2016 com pagamento em 
janeiro/2017   
Excepcionalmente para este acordo os empregados enquadrados na categoria GS/GVS 
serão elegíveis ao reajuste salarial.   
PISO SALARIAL   
PISO SALARIAL de 36 horas: o Reajuste de 9,62% em janeiro/2017 passando para R$1.042,74 
e durante o período de experiência o valor de R$990,60  



BOLETIM	DO	SINDICATO	DOS	TRABALHADORES	EM	TELECOMUNICAÇÕES	DO	DISTRITO	FEDERAL	-	SINTTEL/DF	
PISO SALARIAL de 40 horas: o Reajuste de 9,62% em janeiro/2017 passando para R$1.549,45 
e durante o período de experiência o valor de R$1.394,50  
PISO SALARIAL de 44 horas (lojas): o Reajuste de 9,62 em janeiro/17 passando para 
R$1.409,93 sendo durante o período de experiência o valor de R$1.268,94  
BENEFÍCIOS  
AUXÍLIO EDUCAÇÃO-INFANTIL o Aumento de 7,01%, retroativo a data base, no limite do 
reembolso com despesas de educação infantil, passando para R$ 488,16 mensais.  
AUXÍLIO EDUCAÇÃO ESPECIAL o Aumento de 7,01%, retroativo a data base, no limite do 
reembolso com despesas de educação infantil, passando para R$ 826,52.  
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO o Para todos os colaboradores o aumento será de 7,01% 
retroativo a data base.  

o Para colaboradores admitidos a partir de 01/janeiro/2017 serão praticados os valores e 
critérios do quadro abaixo:  

	
 

QUEBRA DE CAIXA o R$ 55,90.  

ANTECIPAÇÕES  
1a PARCELA do 13o SALÁRIO DE 2017 o Para todos os funcionários de todas as empresas: A 
primeira parcela do 13o salário  será antecipada para o dia 06 de janeiro de 2017, 
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário nominal.   

PAGAMENTO DO PPR 2016 o Para todos os funcionários de todas as empresas: O 
pagamento do PPR 2016 será  antecipado para dia 24 de fevereiro de 2017.  
DATAS DOS PAGAMENTOS DAS DIFERENÇAS   
Diferenças Salariais – dia 29/12/2016 junto ao pagamento mensal   

Diferenças Benefícios – dia 29/12/2016 junto ao pagamento mensal   

Diferenças Programa Alimentação – dia 30/12/2016 junto a carga mensal   

	

Campanha	Salarial	2016/2017	dos	
Trabalhadores	do	Grupo	Claro	


