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Nada Claro
Empresa aposta na queda de braço
A Claro Brasil tem demostrado no decorrer das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT
2018/2019 que não valoriza seus trabalhadores. É inaceitável uma empresa do porte da Claro
colocar em último plano as justas reivindicações dos seus funcionários, mais grave ainda,
afronta os representantes dos trabalhadores quando oferece uma proposta indecorosa de
reajuste que sequer repõe as perdas salariais da data-base da categoria.
Não é mais possível a Claro ficar chorando lágrimas de crocodilo na mesa de negociações, sem
apresentar uma contraproposta condizente com a nossa pauta de reivindicações e que vá de
encontro às necessidades da categoria. É fato que a empresa tem um faturamento invejável e ocupa
espaço importante no segmento de telecomunicações no Brasil, mas nem de longe está
preocupada com seus funcionários, pois ela explora tão-somente a força de trabalho sem a menor
preocupação com as demandas da categoria e a valorização profissional.
Como já divulgamos anteriormente, a última reunião de negociações com a Claro foi um fiasco.
Prova disso é que nem foi agendada nova data para prosseguir com as discussões e tentar construir
uma proposta de ACT 2018/2019 capaz de ser submetida à apreciação dos trabalhadores em
assembleia geral. Vale destacar que na Telefônica e na TIM os acordos já foram aprovados
pelos trabalhadores, porém na Claro nada foi decidido, só enrolação.
Diante disso, convocamos os trabalhadores para que se mobilizem nos corredores da empresa,
fazendo pressão para mostrar nossa indignação e revolta no ambiente de trabalho. Sem esse
movimento forte e coeso da categoria, não é impossível pressionar a empresa por um acordo justo
para todos. Com o apoio dos trabalhadores, o sindicato se fortalece e a chance de conquistarmos
uma proposta razoável é maior. Sem luta não existe conquista. Fiquem atentos aos informativos
do seu sindicato.
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