
 

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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A chapa tá 
esquentando

 
Se a Oi tinha alguma dúvida, elas acabaram. A mobilização das companheiras e dos 

companheiros ocorrida na tarde desta quinta-feira, 28 de novembro, demonstrou claramente a 
insatisfação dos trabalhadores da empresa. Essa insatisfação generalizada ameaça se 
transformar em revolta, caso os negociadores da empresa continuem enrolando, mentindo e 
dissimulando.  

De fato, os trabalhadores apresentaram 43 reivindicações, mas a empresa reduziu a 
conversa a apenas 6 cláusulas.  Já estivemos com a Oi em 3 rodadas de negociação e a 
impressão que temos é que a empresa quer vencer os trabalhadores pelo cansaço. Na verdade, 
o objetivo da Oi nesta campanha salarial é manter os salários e benefícios estagnados. Para 
tanto, a empresa não hesita em colocar “bodes” na mesa de negociação, a fim de dificultar ao 
máximo qualquer tentativa dos trabalhadores de obter ganhos de qualquer espécie.  Ou seja, em 
vez de lutar por melhorias, a empresa quer os trabalhadores preocupados em manter o que já 
tem, em outras palavras, lutando para retirar o bode. 

Além de mesquinha e desonesta, essa forma de negociação demonstra a falta de 
honestidade da Oi e seu completo desprezo pelos trabalhadores e sua representação sindical. 
Mas parece que o recado dos trabalhadores foi ouvido na tarde do dia 28/11. A empresa se 
mostrou preocupada e despachou engravatados do Rio de Janeiro e do RH aqui de Brasília para 
acompanhar, sob o sol escaldante do cerrado, a movimentação dos companheiros. É assim que 
se faz. Nesta segunda-feira, 2 de dezembro, teremos a 4ª rodada de negociações e devemos 
apertar ainda mais o cerco. Estamos convocando os trabalhadores para uma nova reunião para 
o dia 3 de dezembro (veja no verso), a fim de avaliar os resultados da negociação. Pedimos que 
os trabalhadores compareçam ainda em maior número, pois somente assim podemos nos fazer 
ouvir e entender.    
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CONVOCAÇÃO 
Devido ao que ocorreu até agora com relação às negociações do Acordo, 

isto já em 3 rodadas de negociação, com muita choradeira e enrolação por parte 
da empresa, convocamos os trabalhadores da Oi para uma REUNIÃO, que 
acontecerá no dia 3 de dezembro (terça-feira), às 14h00, na porta da 
empresa, no Setor Comercial Sul.  

Vamos discutir e conversar sobre os rumos da nossa Campanha Salarial. A 
empresa ignorou a pauta de reivindicações da categoria como um todo e insiste 
em discutir aspectos secundários do acordo, de preferência, aqueles que não 
impliquem em aumento de despesas para a empresa.   Nem sobre a Jornada de 
Trabalho ela aceitou negociar. Queremos negociar a Pauta como um todo. Não 
aceitamos essa postura da Oi e convocamos os companheiros para debater o 
resultado dessas negociações e também rumos do nosso movimento. 
Compareçam! Participem!  

 

ALÉM DE NÃO QUERER NEGOCIAR A PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES, A OI ESTÁ DEMITINDO 

TRABALHADORES EM PLENA CAMPANHA SALARIAL 
 

ATENDA À CONVOCAÇÃO DOS SEUS COMPANHEIROS 
VAMOS DEFENDER NOSSOS EMPREGOS 

 

REUNIÃO, NESTA TERÇA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO, 14 
HORAS, EM FRENTE A SEDE DA OI NO SCS 

   

 
 

CAMPANHA SALARIAL 2013/2014  
DOS TRABALHADORES DA OI 

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


