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Claro Brasil: chega de 
enrolação, acordo já! 

A Claro Brasil gosta de enrolar seus trabalhadores. A data-base da categoria é 1º de 
setembro, já estamos no final de agosto e até o momento não se definiu uma agenda de 
reuniões para discutir a Pauta de Reivindicações 2017/2019 dos trabalhadores. Esta postura 
inaceitável da empresa demonstra claramente que ela não tem o mínimo de compromisso 
com seus empregados. 

Diante disso, o Sinttel-DF alerta a categoria que as negociações em 2017 serão duras e 
difíceis. Mas isso não é nenhuma novidade, pois em anos anteriores a empresa usou a mesma 
tática de empurrar as negociações com a barriga para ganhar tempo e atrasar a celebração 
do Acordo Coletivo de Trabalho. Não temos dúvidas de que os mais prejudicados somos nós, 
os trabalhadores, que esperamos ansiosos por reajustes dignos nos salários e benefícios 
sociais.  

PPR 2017 – Outro exemplo da má vontade da Claro Brasil é com relação o PPR 2017. A última 
reunião para discutir os critérios de participação dos trabalhadores nos lucros e resultados 
da empresa ocorreu há mais de três meses, exatamente no dia 31.05.2017. Para aumentar a 
indignação e ansiedade na categoria, a empresa simplesmente silenciou-se e não se fala mais 
no assunto.   

A Claro Brasil já dá sinais de que tentará impor aos seus trabalhadores reajustes ridículos – 

abaixo do INPC – nos salários e redução nos benefícios para o ACT 2017/ 2019. Sendo assim, 

a saída é os trabalhadores se unirem para forçar a empresa iniciar imediatamente as 

negociações da nossa pauta de reivindicações, que é justa e razoável. Se a empresa continuar 

na sua inércia, seremos obrigados a buscar as vias legais para proteger os nossos direitos.  

Finalmente, destacamos que esta realidade já é uma consequência da reforma trabalhista 

protagonizada pelo “Desgoverno Temer” e apoiada pelos empresários e grandes grupos 

econômicos que o Sinttel-DF vem denunciando há muito tempo.  Junte-se ao seu sindicato!

Campanha Salarial 2017/2019 dos 
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