
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, 

UNEB, FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade 

ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio 

Integrado Polivalente, CEBAN, FASEP e outros: SIM Odontologia Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, 

TUDÓTICA,  Centro Automotivo Aro 15. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 

trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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Vai "afundá", ô pá
Enquanto presidente navega na Amazônia, Oi está indo a pique 

 
Não sabemos o que essa nova 

administração pretende, mas vamos dizer: 
começou muito mal. Temos receio de que 
nossa empresa esteja se tornando ainda mais 
autoritária, intolerante e mesquinha.  

Primeiro: o novo presidente da Oi 
simplesmente não recebe os sindicatos, algo 
inédito nos 30 anos de Sinttel-DF. Nossa data-
base é 1º de novembro, já enviamos a pauta 
de reivindicações dos trabalhadores há mais 
de 60 dias, mas até agora a Oi não se 
manifestou, como se a renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho fosse algo menor. 
Certamente, o Sr Zeinal Bava deve ter outras 
coisas para fazer, como vimos na Intranet.   
Enquanto a Oi vive uma crise sem prece-
dentes, com bilhões em multas a pagar, 
recorde de reclamações no Procon e processo 
judicial movido pelos próprios trabalhadores, 
Zeinal Bava se aventura pela Amazônia, 
curtindo seu momento Indiana Jones.  

Pena que a telefonia é péssima no Brasil, 
especialmente nas regiões abandonadas pelas 
operadoras, pois queríamos ligar para ele e 
avisar que a coisa aqui está feia. A última é 
que as férias coletivas do período de festas de 
final de ano acabaram. Assim, do nada, sem 
negociação com o sindicato, mandaram cortar. 
Pior, a empresa já avisou que não vamos 

trabalhar nos dias 24 de dezembro e 31 de 
janeiro, mas vamos ter que pagar esses dias 
depois. Ou seja, ela “te dispensa” e depois te 
cobra, e 2014 já começa com cada trabalhador 
devendo 16 horas para a Oi.  

Mas o saco de maldades da empresa é 
enorme, bem maior do que o do Papai Noel. 
Veja se não: o Sindicato recebeu uma 
denúncia que, a princípio, custamos a 
acreditar. Para efetuar procedimentos 
administrativos simples, um acerto de diária 
de viagem, por exemplo, os trabalhadores 
estão tendo que ligar para um call-center na 
Índia, onde o indiano que atende fala apenas 
em inglês, inglês de indiano.  

Mas o trabalhador que não é fluente em 
inglês, e nem indiano, não precisa desesperar. 
A Oi disponibilizou um tradutor eletrônico 
que funciona dessa maneira: você fala com a 
máquina, a máquina traduz para o indiano do 
outro lado da linha, o indiano responde para a 
máquina e a máquina traduz para você neste 
lado da linha. Simples, assim.  

 
É isso aí, companheiros, nossa empresa 

está se transformando em uma organização 
patética, além de perversa. Quem garante que 
o próximo a ser trocado por um indiano não 
será você? 
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