
 

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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Reunião com a Oi 
 

A Fitratelp e os sindicatos filiados 
estiveram reunidos com o presidente interino 
da Oi Bayard Gontijo, no dia 6 de novembro, a 
fim de conhecer os planos da empresa e se 
inteirar da sua atual situação. Como todos 
sabem, nossa empresa vive um período 
turbulento, com perda substancial de seu 
valor de mercado e indefinições acerca do seu 
futuro. Essa situação está refletindo nos 
resultados da empresa e causando 
inquietação entre os trabalhadores, uma vez 
que os problemas na Oi coincidem com a 
renovação do Acordo Coletivo de Trabalho. 

Apesar dos graves problemas de 
endividamento, perda de confiança e litígio 
entre acionistas, o Presidente da Oi se 
mostrou otimista com a situação, afirmando 
que vai trabalhar para recuperar a imagem da 
empresa e para alavancar os negócios, a fim 
de superar as enormes dificuldades que se 
apresentam. 

 Diante das explanações de Bayard Gontijo, 
os sindicatos da Fitratelp não se negaram a 
dar o seu apoio, desde que a empresa reveja 
sua forma de relacionamento com os 
trabalhadores e passe a adotar uma atitude 

mais participativa, menos autoritária e mais 
transparente, uma empresa que seja mais 
generosa e que reconheça o esforço e a 
dedicação da categoria.   

E essa nova Oi que queremos construir 
passa necessariamente por uma abertura 
maior da empresa às reivindicações, 
sugestões e críticas dos trabalhadores, 
especialmente nas negociações do Acordo 
Coletivo de Trabalho e do PPR-Placar.  Com 
relação à essas negociações do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2014/2016 da Oi e o 
Acordo Coletivo de Trabalho 2015 da Paggo, a 
empresa agendou a primeira reunião de 
negociação para o dia 18 de novembro. Com 
relação ao Placar, o Presidente da Oi 
confirmou que haverá pagamento do Placar 
2014, mas que ainda não podia prever 
valores.  

Pedimos aos trabalhadores que se 
mantenham informados sobre a situação da 
nossa empresa e que fiquem atentos aos 
boletins e convocações de seu sindicato. 
Precisamos estar mobilizados e participativos, 
dando o respaldo necessário aos nossos 
negociadores.

 

Campanha Salarial 2014/2015 dos trabalhadores da Oi 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 
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