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Claro inova e inaugura a 

negociação FAKE NEWS 
 

A CLARO MENTE 
NA MESA DE 
NEGOCIAÇÃO. Na 
reunião realizada 
com a Comissão 
Nacional de 
Negociação da 
FITRATELP - CNN 
FITRATELP, no dia 

23 de outubro, os negociadores da empresa mais 
uma vez esquecem a Pauta dos trabalhadores e 
insistem em negociar sua própria “pauta”. Além 
disso, insistem em inserir no ACT modificações 
que retiram direitos e precarizam as condições de 
trabalho, beneficiando a empresa, entres outras 
propostas indecorosas.  
 
A CLARO teve a cara de pau de oferecer 2% de 
reajuste salarial a ser pago somente em fevereiro 
de 2020 e 2,3% para o Vale Alimentação (VA), uma 
proposta pior que a da TIM e da Telefonica. Essa 
proposta foi rejeitada de imediato pela CNN 
FITRATELP, sob protestos e revolta geral. Ao 
tomarem conhecimento da proposta indecente da 
empresa, os trabalhadores também reagiram com 
muita indignação e demonstraram essa 
insatisfação por mensagens via e-mails e 
WhatsApp. 
 
A CNN FITRATELP adverte a CLARO que reajuste 
só em 2020 nem pensar.  Também não aceitará 
nenhum reajuste inferior ao INPC acumulado 
desde agosto do ano passado até setembro deste 
ano, que é de 3,28%. Além disso, queremos 5% de 

ganho real para salários e benefícios sociais, tudo 
pago retroativamente à data-base (1º de 
setembro). 
 
De fato, a revolta dos trabalhadores é ainda maior 
porque todos sabem que a CLARO tem condições 
reais de atender a pauta de reivindicações. Além 
disso, todos estão informados que a crise 
apresentada pela empresa na mesa de negociação 
é mentirosa, pois não reflete os resultados 
trimestrais. Sendo direto ao ponto: o setor de 
telecomunicações não conhece crise, na Claro 
menos ainda. 

 
COMPRA DA NEXTEL 

 
Lucros e receitas são astronômicos. Só em 2018, a 
receita líquida da Claro foi de R$ 35,66 bilhões. 
Nos três primeiros trimestres de 2019 essa receita 
já foi ultrapassada. A Claro comprou a Nextel em 
março deste ano. Apesar do negócio já ter sido 
aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE), a incorporação só será 
concluída em 2020. Fonte: www.valor.com.br 
Diante de tudo isso, não apresentou nada de 
concreto aos trabalhadores. Alertamos aos 
companheiros para a necessidade de 
aumentar a nossa mobilização e 
conscientização na nossa data-base. Para 
piorar a situação, sequer nova reunião de 
negociação foi agendada.  
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“Para conhecermos os amigos é necessário passar 
pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos 
a quantidade e, na desgraça, a qualidade.” Confúcio.
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VAMOS AUMENTAR A NOSSA MOBILIZAÇÃO! 
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