
 

 

Ano XXXVII - Nº 212– Brasília, 12 de novembro de 2021 – www.sinttel.org.br 

PROPOSTA DA CLARO 
A Comissão Nacional de Negociação da Fitratelp – CNN FITRATELP-CLARO – informa aos trabalhadores e aos 
Sindicatos da base que, no dia 11 de novembro, tivemos a quarta reunião com a Claro para dar prosseguimento 
às negociações da Pauta de Reivindicações do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2021/2023. Depois de um 
processo de negociação cansativo e demorado, a Claro finalmente apresentou sua proposta final, que no 
entendimento da FITRATELP deve ser levada à apreciação e deliberação dos trabalhadores em 
Assembleia Geral.  
 
Fazemos questão de divulgar abaixo a evolução das negociações com a Claro nas três últimas reuniões. Foi 
uma negociação difícil, mas com a determinação e empenho da CNN FITRATELP-CLARO conseguimos fazer 
com que a empresa avançasse na sua proposta.   

 
REUNIÃO  Reajuste Salarial de 3% parcelado (2% em novembro/2021 e 1% em abril de 2022); 

21/10/21 VR/VA 4% e demais benefícios 4% na data-base (setembro/2021); 

 Manutenção das demais cláusulas do ACT vigente. 

 PPR mudanças nas regras para pior, com pagamento em maio de 2022. 

 

REUNIÃO Reajuste Salarial de 6% parcelado (3% em novembro/2021 e 3% em abril de 2022); 

29/10/21 VR/VA 6,5% e demais benefícios 6,5% na data-base (setembro/2021); 

 PPR nas regras atual, com pagamento em março de 2022. 

 

REUNIÃO 
11/11/21  

REAJUSTE SALARIAL de 10,42% parcelado (4% em setembro/2021 e 6,42% em 1º de 
janeiro de 2022). Os dois reajustes serão aplicados sobre os salários de 31/08/2021; estão 
excluídos do reajuste os cargos gerentes, consultores e diretores com classificação funcional 
G1, G2, GS1, GS2, CS1, CS2, CSR1, CSR2, DIR1, DIR2, CEO, VP, PRE;  

PROPOSTA VR/VA 10,42% e demais benefícios 10,42% INTEGRAL na data-base (setembro/2021); 

FINAL DA DIFERENÇAS salariais e dos benefícios retroativos serão pagos até 30/11/2021; 

CLARO PPR 2021 nas regras atuais, com previsão de pagamento até 31/03/2022; 

 TELETRABALHO está garantido pela Claro que as tratativas deste tema vão continuar; 

 ABONO linear de R$ 1.080,00 para os trabalhadores; 

 Mantidas as demais cláusulas do ACT vigente. 

 
A CNN FITRATELP-CLARO esclarece que a proposta final da Claro não atende integralmente a nossa Pauta de 
Reivindicações. A nossa luta na mesa de negociações sempre foi pela reposição da inflação na data-base 
(INPC do período) mais um ganho real nos salários e benefícios sociais dos empregados. Mas a decisão 
democrática e soberana de APROVAR ou REJEITAR a proposta final da empresa será dos trabalhadores em 
Assembleia Geral.  
 
Finalmente, a CNN FITRATELP-CLARO orienta os sindicatos da base a marcarem as datas das assembleias 
para que os trabalhadores decidam sobre a proposta de ACT 2021/2023 apresentada pela Claro. Agradecemos 
o apoio da categoria durante as negociações com a empresa. A LUTA CONTINUA! 

Campanha Salarial 2021/2023 dos Trabalhadores da Claro 

http://www.sinttel.org.br/


 

ASSEMBLEIA GERAL 
 

SINTTEL-DF convoca todos os trabalhadores da CLARO, para deliberarem a 
respeito da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2021/2023 
apresentada à categoria. LEIA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 

 

PARTICIPEM! 
A deliberação será por votação através do formulário disponibilizado para a referida assembleia. Veja 
no quadro abaixo as orientações sobre “como se cadastrar no Forms para ter seu voto validado’’.  
 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE COMO CADASTRAR PARA 
HABILITAR-SE PARA A VOTAÇÃO 

O processo de votação ocorrerá online, será disponibilizado no momento da assembleia o link para 
votação. 
Cada trabalhador poderá votar somente uma vez, utilizando desktop, notebook compatível com 
qualquer navegador e sistema operacional ou smartfone. 
- Primeiro passo: (quando for disponibilizado o link para votação): você deve fazer o seu login 
cadastrando seu nome e cpf / matrícula; 
- Segundo passo: já estiver logado, escolha a sua opção de votação; 
- Terceiro passo: confirme sua opção. 

Link de acesso a transmissão   https://www.facebook.com/sintteldf  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO 
FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos 
trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os 
trabalhadores empregados da empresa Claro, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 18 de novembro de 
2021, quinta-feira, através de videoconferência e transmitido por LIVE pelo Facebook, a partir da sede Sinttel-
DF, situado no Setor de Autarquias Sul, quadra 6, Bloco K, (Ed. Belvedere), Sobreloja, Brasília-DF, com a 1ª 
chamada as 10:00 horas e, na falta de quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª chamada as 
11:00 horas, a fim de analisar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação da realização de 
assembleia Virtual, suprindo a omissão estatutária quanto às condições de convocação e realização de 
Assembleia em Estado de Calamidade Pública, em atendimento às recomendações da Organização Mundial de 
Saúde - OMS e Decretos do Governo do Distrito Federal, visando evitar aglomerações devido ao perigo de 
contágio pelo Coronavírus – COVID-19;  b) APRECIAR e DELIBERAR sobre a proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho – ACT 2021/2023 da Claro; c) Autorização à diretoria deste sindicato para assinar o Acordo Coletivo de 
Trabalho – ACT 2021/2023; d) Autorização para o SINTTEL-DF formular protesto judicial e firmar acordo nos 
respectivos autos.  
 
Brasília, 12 de novembro de 2021. 
 
Brígido Roland Ramos  
 
Presidente do SINTTEL-DF  

https://www.facebook.com/sintteldf

