
 
 

                                      
 

                                Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

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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Empresa covarde 
Trabalhadores demitidos pagam a fatura da incompetência e ganância 

de executivos e controladores da Oi 
 
O Sinttel-DF manifesta seu mais 

veemente repúdio às 1070 demissões 
promovidas pela Oi em todo o Brasil, 
especialmente os 50 trabalhadores do 
Distrito Federal. Somos solidários a esses 
companheiros e já iniciamos, junto com a 
FITRATELP, ações jurídicas e políticas no 
sentido de contestá-las.  

Não temos dúvida de que essas 
demissões são uma manobra covarde, que 
visa colocar sobre pais e mães de família 
todo o ônus decorrente da má gestão da 
empresa e da drenagem de seus recursos 
por seus executivos e controladores. A 
situação atual de desgoverno corporativo, 
que perdura há quase 20 anos, é a apoteose 
de um processo de autodestruição, desde 
que a empresa foi constituída “no limite da 
irresponsabilidade” por um consórcio 
apelidado de “Telegang”. 

Essas demissões são inaceitáveis, ainda 
mais da forma como foram feitas aqui em 
Brasília. Apesar da gravidade e da 
delicadeza da situação, a empresa enviou 

capatazes para fazer o serviço sujo, 
reunindo os trabalhadores em uma sala e 
realizando uma cerimônia de humilhação 
pública. Essa forma abjeta de tratar as 
pessoas é fruto de uma cultura corporativa 
do medo, cultivada na empresa por 
capitalistas sem pátria, sem escrúpulos e 
sem decência, que tratam seres humanos 
como mercadorias. 

Não temos nenhum respeito por esses 
executivos. Todos, sem exceção, envidaram 
seus maiores esforços na tarefa de se 
autoremunerar, demitir, terceirizar e 
eliminar a memória corporativa e o 
patrimônio representado pelo 
conhecimento técnico acumulado por seus 
profissionais. 

O Sinttel-DF convoca os companheiros da 
Oi para também manifestarem sua 
indignação e revolta. Não podemos nos 
submeter a esse clima de terror que se 
instalou. Temos o direito e o dever de lutar 
contra a indignidade, a indecência e a 
covardia. 
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