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 “Probosta” da Oi 
Tem congelamento de salário. Para a Oi quanto pior melhor  

 

      A Comissão Nacional de Negociação 
da Fitratelp e sindicatos filiados esteve 
reunida com a Oi, nesta quinta-feira (26) 
para tratar da renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2015/2016. Na 
reunião, a empresa ofereceu 4% para os 
salários de até R$ 2.000, 00 a partir de 
janeiro de 2016, e congelamento para os 
demais salários acima de desse valor. O 
tíquete alimentação de R$ 27,30 para R$ 
28,80. É um absurdo, pois entendemos 
que isso é uma “probosta” sendo que o 
INPC foi de 10,33% e também uma 
verdadeira afronta às reivindicações dos 
trabalhadores.  

       As operadoras são concorrentes 
somente em relação aos seus clientes, 
pois em relação aos seus trabalhadores 
elas agem da mesma maneira. A Oi está 
usando como espelho as negociações das 
outras empresas para continuar 
explorando e precarizando salários, 
benefícios e as condições de trabalho. 

      Deixamos claro para a Oi que não 
vamos aceitar passivamente esse 
massacre contra a categoria. O ATO DE 
PROTESTO na última quinta-feira foi só o 
começo e, caso a empresa persista nesta 
política danosa e acaçapante contra os 
trabalhadores, as nossas ações serão 
ainda maiores. Não vamos nos intimidar 
com essas manobras sorrateiras da Oi 
para achatar os salários daqueles que 
verdadeiramente impulsionam a 
empresa, seus trabalhadores.  

       Diante dessa tragédia contra as 
nossas conquistas históricas, convocamos 
todos os trabalhadores para juntar-se ao 
seu sindicato para cobrar a empresa a 
rever seus desmandos e apresentar uma 
proposta de acordo digna e justa aos 
seus trabalhadores.  

        Fiquem atentos aos boletins e 
convocações do seu sindicato. 

 
 

CAMPANHA SALARIAL 2015/2016 
DOS TRABALHADORES da Oi 

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