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Pressão na Oi 
Os trabalhadores decidiram rejeitar qualquer proposta 
de ACT abaixo do INPC. A luta por ganho real continua. 

 

      Os trabalhadores da Oi deram uma 
grande demonstração de mobilização e 
união na última segunda-feira (7/12), no 
Setor Comercial Sul e Setor Comercial Norte. 
A categoria atendeu a convocação do 
sindicato e compareceu em massa às 
assembleias para analisar e deliberar sobre 
a postura mesquinha da empresa em torno 
das negociações do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2015/2016. 

      Nas últimas reuniões com Comissão 
Nacional de Negociação da FITRATELP e 
sindicatos filiados ficou claro que, se não 
existir uma grande mobilização da 
categoria, a empresa vai sacrificar seus 
trabalhadores. Na realidade, a Oi quer 
empurrar de goela abaixo um acordo 
discriminatório que inclui entre outras 
maldades: reajuste abaixo do INPC e 
escalonado e congelamento de salários.  

      A saída para fazer a Oi se mexer é 
aumentar a pressão por um ACT digno e 
justo. Nesse sentido, o protesto na quinta-
feira (26/11) e as assembleias gerais de 
segunda-feira (7/12) realizadas na porta da 
empresa mostraram a indignação dos 
trabalhadores.  

DECISÕES IMPORTANTES 
Nas assembleias, os trabalhadores 

decidiram por unanimidade não 
aceitar nenhuma proposta da Oi 
contendo reajuste abaixo do INPC. 
Além disso, a categoria continua 
lutando por um Acordo Coletivo com 
ganho real, o que é justo e razoável. Se 
a empresa não avançar na pauta e as 
negociações forem encerradas, o 
sindicato está autorizado pela 
categoria a entrar com o Dissídio 
Coletivo. 

 Finalmente, parabenizamos todos os 
trabalhadores que não mediram 
esforços e marcaram presença em todos 
os movimentos da nossa Campanha 
Salarial. Temos orgulho daqueles 
companheiros que não se intimidam 
diante da arrogância, ameaça e 
indiferença dos dirigentes da Oi.    

Todos estão de parabéns! Vamos 
à luta, pois a nossa vitória 
depende da nossa mobilização. 
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