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Começam as negociações do 
ACT 2020/2021 com a Claro 

O Sinttel-DF informa aos trabalhadores que a CLARO agendou a primeira reunião, por 
videoconferência, de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 para o dia 22 de 
setembro. Apesar de a Federação e os Sindicatos insistirem para que a empresa agilizasse a discussão 
da Pauta de Reivindicações da categoria, a reunião inaugural ocorrerá somente depois de mais de três 
meses que a Pauta foi entregue. 
 
Esse comportamento da CLARO é uma demonstração de que as necessidades dos seus trabalhadores 
estão sempre em segundo plano. Na data-base a tática da empresa é a mesma: empurrar com a barriga 
as negociações para ganhar tempo, esperar os resultados dos acordos com outras operadoras e 
somente depois oferecer migalhas aos seus empregados. 
 
A Comissão Nacional de Negociação da FITRATELP – CNN FITRATELP/CLARO não vai aceitar a pandemia 
da COVID-19 como desculpa para a CLARO não debater a pauta dos trabalhadores na íntegra. É fato 
que a crise provocada pela pandemia passou longe das empresas de telecomunicações, pelo contrário, 
cresceram as demandas por serviços e, consequentemente, aumentaram seus lucros. 
  
Chamamos a atenção dos trabalhadores da CLARO para o seguinte aspecto: este é o momento de 
aumentar a nossa mobilização, para buscar um ACT-2020/2021 que preserve os direitos e avancemos 
nas conquistas. Enquanto durar a pandemia da COVID-19, por exemplo, os empregados precisam de 
proteção e segurança – tanto nas atividades presenciais quanto de Teletrabalho. Para isso é 
fundamental o cumprimento das normas de prevenção ao Coronavírus estabelecidas pela 
OMS/MS/SES. 
 
Finalmente, lembramos que o sindicato sozinho não é capaz de conquistar um ACT 2020/2021 que 
atenda todas as necessidades dos trabalhadores. Isto só é possível com o engajamento de todos os 
empregados da CLARO na Campanha Salarial, pressionando e demonstrando que fomos e continuamos 
essenciais para o crescimento da empresa. Por isso, renovamos o nosso apelo para o envolvimento de 
todos. FILIE-SE AO SINTTEL-DF! FORTALEÇA O SEU SINDICATO!  

Campanha Salarial 2020/2021 dos 
Trabalhadores da Claro 
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