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Discriminação   
Mobilização para acabar com o APARTHEID na Algar 

. 

      Algar Telecom apresentou à Comissão Nacional de Negociação da 

Fitratelp – CNN FITRATELP, a proposta que ela considera final para a 

celebração do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2019/2020. A 

empresa propôs reajuste do INPC (3,28%) nos salários e benefícios, 

retroativo a setembro (data-base).  

 

       Com essa proposta, os trabalhadores do interior de Minas Gerais 

continuarão recebendo o VA/VR menor. É um absurdo que 

justamente onde a Algar surgiu, em Uberlândia, o benefício seja o mais 

baixo e que a intenção da empresa é levar essa prática nefasta para as 

demais regiões do país. 

 

       A CNN FITRATELP não aceitou a proposta da Algar e apresentou uma contraproposta: Reajuste de pisos 

e benefícios retroativo a setembro de 100% do INPC (3,28%); reajuste de 3,28% no VA/VR, sendo que para 

os trabalhadores do interior de Minas Gerais o reajuste seria de 7%; reajuste de 7% no Auxílio a Filhos 

Excepcionais; equalização do valor do Auxílio Creche. 

 

       Para a surpresa da CNN FITRATELP, a Algar conseguiu piorar, e muito, a proposta que havia apresentado 

aos trabalhadores em mesa de negociação. Agora a empresa propõe nivelar por baixo, ou seja, pagar o 

mesmo valor do VA/VR do interior de MG aos trabalhadores de Sergipe e Paraíba. Sinceramente, a Algar só 

pode estar brincando com a cara dos trabalhadores. 

 

       Diante dessa proposta indecente e inaceitável, solicitamos uma reunião urgente com a empresa para 

continuar com as tratativas do acordo 2019/2020. Não vamos aceitar a precarização das condições de 

trabalho nos Estados representados pela FITRATELP. Afinal, qual é a lógica no pagamento de VA/VR com 

valores diferentes na mesma empresa?     

 

       Para conhecimento da categoria, o lucro da Algar mais que dobrou no segundo trimestre de 2019. De 

abril a junho deste ano, a empresa registrou lucro líquido consolidado de R$ 178,8 milhões, muito superior 

aos 79,9 milhões alcançados no mesmo trimestre do ano passado [fonte: www.telesintese.com.br]. 

 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 
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