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CANAL DE VOZ
Patrões apresentam proposta e 
Sinttel consulta trabalhadores

A assembléia de 
avaliação da 

contraproposta da Claro 
será nesta terça-feira, 08, 
às 9 horas, na sede da 
empresa, na Enseada do 
Suá, em Vitória. É impor-
tante que você participe 
e dê sua opinião sobre 
a proposta: devemos 
aceitá-la ou não?  Em 
caso de aprovação, a 
Claro se comprometeu 
a antecipar o pagamen-
to de dezembro para o 
próximo dia 18, já com o 
reajuste, e, ainda, quitará 

também os retroativos. 
Após várias rodadas 

de negociação, a Claro 
deu uma melhorada  em 
sua proposta inicial.  A 
empresa queria pagar 
menos do que o INPC e 
só para os salários até 
R$ 5 mil. A Comissão de 
Negociação disse não! 
Exigiu que a  proposta 
fosse mais compatível 
com a real lucratividade 
da empresa. A Claro, no 
final,  concordou em ofe-
recer  o INPC do período. 
Ganho real, nada! 

Reajuste salarial de 4,45%, a partir de 1º 
de outubro de 2009 para salários de até R$ 
6.000 e, a partir disso, uma parcela fixa e 

incorporada ao salário de R$ 267, excluídos 
gerentes e diretores 

Proposta final da Claro
1) Reajuste Salarial: 4,45% para salários de até R$ 

6.000; para salários a partir de R$ 6.001 propõe uma 
parcela fixa, incorporada ao salário, de R$ 267, com 
exclusão dos gerentes e diretores

2) Piso salarial:  jornada de 36h/semanais, piso de 
R$600. Para os empregados com jornadas de 44h, 
que exerçam  funções administrativas, piso de R$ 900;  
pessoal lotado nas lojas R$ 805. 

3) Reembolso Creche/ Babá: Valor do auxílio passa 

Assembléia na Claro nesta terça-feira (08), às 9 horas

Festa de confraternização Sinttel/ES
Churrasco, show musical, e muita diversão no próximo sábado, 12/12, a partir de 11h30, 

no Clube Álvares Cabral.  O associado paga R$ 7. Convidados e não associados, R$ 15.  
Não haverá entrega de convites na portaria do clube, portanto garanta ingresso até sexta-
feira, no Sinttel. Informações: 3223-4844

de R$ 250 para R$ 290. O reembolso de creche 
será feito mediante apresentação da nota fiscal ou 
recibo com carimbo do CNPJ 

4) Auxílio Refeição: R$ 18,00 passa para R$ 18,80
5) Auxílio Excepcional: será unificado o valor de 

R$ 400 para todas as localidades
6) Concessão de empréstimo de férias: Será 

unificada a concessão de 2/3 (dois terços) do 
salário a ser pago em 6 (seis) parcelas iguais pelo 
empregado;

7) Auxílio acidente do trabalho: será mantida a 
redação do último ACT

8) Auxílio farmácia:  O que é praticado hoje. A 
empresa compromete-se a estudar outras formas 
que propiciem  maiores descontos aos emprega-
dos.


