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Pauta Aprovada 
Começa efetivamente a Campanha Salarial 2020 dos 

trabalhadores da CLARO 
 

 O SINTTEL-DF informa que os trabalhadores da empresa 

CLARO em assembleia geral realizada no dia 26 de junho, no 

Auditório do Sinttel-DF, aprovaram sua Pauta de Reivindicações 

referente à Campanha Salarial 2020/2021. A Pauta já foi 

formalizada à empresa e servirá de ponto de partida das 

negociações do Acordo Coletivo de Trabalho.   

  O Sinttel-DF espera que as negociações comecem o mais 

breve possível e que ocorram de forma tranquila, produzindo os 

resultados esperados pela categoria, uma vez que as nossas 

reivindicações são justas e bastante razoáveis. Fiquem atentos 

aos próximos informativos!                          

  Confira no verso do informativo a íntegra da Pauta de 

Reivindicações 2020/2021. 
               

 

 

Campanha Salarial 2020/2021 dos 
trabalhadores da empresa Claro 
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Pauta Nacional de Reivindicações 2020/2021 dos trabalhadores da 

CLARO    

1. Reajuste Salarial LINEAR (Reposição 100% do INPC + (7 %) + Ganho Real; 

2. Fixação dos Pisos Salariais no valor de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) para 

jornada de 44hs semanais e de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para jornada de 40hs 

semanais e de R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) para jornada de 36hs semanais e de 

nível médio com CREA 40h semanais R$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais) e de nível 

superior com CREA 40h semanais R$ 4.400,00 (Quatro mil quatrocentos reais); 

3. Auxílio Alimentação de R$ 47,00 (Quarenta e Sete Reais) a vigorar em 1º de setembro de 

2020 sem a participação do empregado; 

4. Fornecimento de Auxílio Creche/Babá correspondente ao valor R$ 900,00 (Novecentos 

Reais);  

5. ISONOMIA no fornecimento dos benefícios, pelo maior valor praticado e melhores 

condições, para TODOS os empregados da CLARO, independente de origem, cargo ou função; 

6. Gratificação de Férias de 100% (Cem por cento) do salário nominal; 

7. Reajuste/correção dos Demais Benefícios conforme o item 1 desta pauta; 

8. Auxílio Medicamento na forma de reembolso, para todos os empregados com um limite 

mensal de R$ 900,00 (Novecentos Reais), mediante comprovação (receituário e recibo), não 

cumulativos, respeitando um limite anual também por empregado de R$ 1.200,00 (Hum mil e 

duzentos reais) com custo compartilhado. A participação dos empregados nas compras dos 

medicamentos ocorrerá na seguinte condição: 1 % sobre os valores dos medicamentos; 

9. Quebra de Caixa de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais); 

10.  Pagamento de Condutor Autorizado no valor de uma diária de R$ 440,00 (Quatrocentos e 

Quarenta reais) para aqueles que utilizam veículo da empresa; 

11.  Pagamento de 20% do salário nominal a título de Insalubridade para a atividade de Tele 

atendimento; 

12.  Pagamento de Periculosidade, no valor de 30% no salário; 

13.  Fim da coparticipação nos Planos de Saúde e Odontológico;  

14.  Pagamento / Reembolso por Utilização de Veículo Próprio no valor de R$ 10,00 (Dez Reais) 

por Km rodado; 

15.  Pagamento mensal de um Vale cultura no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais); 

16.  Reenquadramento funcional e salarial, quando o empregado atingir a última faixa salarial 

no seu cargo, que seja reclassificado para o cargo imediatamente superior, e que também haja a 

correção do seu salário e dos tetos de todas as faixas salariais; 

17.  Manutenção das Demais Cláusulas, Regras e Condições do ACT vigente; 

 

 

 No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 


