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Proposta Aprovada
‘

Os trabalhadores da CLARO BRASIL, aprovaram nas assembleias realizadas na quinta-feira,
dia 11 de janeiro de 2017, a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho ACT 2017/2019 e
PPR 2017 apresentada pela empresa. Como acontece todos os anos, o processo de votação
foi transparente e democrático – inclusive com a presença de duas pessoas da empresa
acompanhando a votação e contagem dos votos. O importante é que a vontade soberana da
maioria dos trabalhadores foi respeitada. Os votos do DF foram somados aos votos dos
demais Estados da base da FITRATELP para a decisão final.
Desta feita, esclarecemos aos trabalhadores que as negociações com a Claro em 2017 foram
duras e difíceis, uma vez que durante as reuniões a empresa não avançava na pauta de
reivindicações da categoria e também demorou a formalizar uma proposta junto à CCN
FITRATELP/Sinttel-DF capaz de ser levada à apreciação e deliberação dos companheiros
em assembleia geral. Não é o ACT ideal, mas o possível de ser celebrado com a empresa
neste momento de desemprego e retirada de direitos trabalhistas.
O Sinttel-DF agradece a participação expressiva dos trabalhadores nas assembleias e na
Campanha Salarial de 2017. É importante lembrar que vivemos um momento muito difícil
para a classe trabalhadora brasileira, o que exige de todos nós mais empenho na luta para
preservar os direitos e conquistas da categoria. Responda aos apelos Do seu sindicato e
FILIE-SE. Precisamos estar juntos para enfrentar a precarização e o arrocho salarial. Veja
abaixo os resultados das assembleias.

LOCAL
Embratel – SCS
Claro ETCO – SCN
TOTAL DE VOTOS: 370

VOTOS SIM
153
120
SIM: 273

VOTOS NÃO
89
8
NÃO: 97

No resultado da votação não teve perdedores, pois prevaleceu
a democracia e a vontade soberana da maioria dos
trabalhadores presentes nas assembleias. A LUTA CONTINUA!

