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Assembleia Geral 

Informamos aos trabalhadores da Oi que, após três rodadas de negociações muito duras e 

difíceis, a empresa finalmente apresentou, em 9/12, uma proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho para 2015/2016, que tem condições de ser apreciada pela categoria em assembleia. 

Sendo assim, convocamos todos os trabalhadores para a assembleia geral na terça-feira, 
dia 15 de dezembro, às 13H00(em 1ª convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 
14H00(em 2ª Convocação; com qualquer nº de empregados), em frente ao Edifício sede 
ETCE no Setor Comercial Sul, para deliberarem sobre proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho 15/16 apresentada pela empresa.  Confira abaixo os principais pontos da proposta: 

1. Reajuste Salarial: 8% em janeiro e mais 1% em julho; 
2. Abono de R$ 1.300,00 em tíquetes, em até 5 dias após a assinaturas dos ACTs; 
3. Piso Salarial: de R$ 988,96 para R$ 1.090 (reajuste de 10,21% em janeiro); 
4. Tíquetes: de 27,30 para R$ 30,00 retroativo a novembro (reajuste de 10%); 
5. Creche: de R$ 395,00 para 435,00 retroativo a novembro (reajuste de 10,13%); 
6. Medicamentos: de R$ 1.116,60 para R$ 1.150,00 retroativo a nov. (reajuste de 3,0%); 
7. Antecipação de 50% do 13º de 2016, em até 5 dias após a assinatura do ACTs; 
8. Antecipação de 50% de 1 salário do PPR/Placar de 2015, a ser pago até 08/01/2016; 
9. Manter as demais cláusulas do ACT anterior. 

Temos certeza que esta não é a proposta ideal, mesmo porque ela não repõe sequer as perdas 
salariais do período, cujo INPC foi de 10,33%.  Na 1ª reunião de negociação, a proposta foi de O%. 
Na 2ª reunião de negociação, a Oi teve a cara de pau de propor um reajuste de 4% somente para 
salários de até R$ 2.000,00, o que foi rejeitado de pronto pela CNN da FITRATELP e sindicatos 
filiados. De fato, a grande mobilização dos trabalhadores no Ato de Protesto dia 26/11 e nas 
Assembleias no dia 7/12, no SCS e SCN, forçou a empresa a melhorar sua proposta de ACT. Agora 
cabe à categoria em assembleia analisar a decidir. 

Veja edital de convocação no verso. 
 

CAMPANHA SALARIAL 2015/2016 DOS TRABALHADORES DA OI 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista 

http://www.sinttel.org.br/


 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO 
DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, entidade constituída para coordenação, defesa e 
representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores empregados da Oi, para 
comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na terça-feira, 15 de 
dezembro, no SCS Quadra 2 Bloco E – ETCE – em frente ao prédio da Oi, Brasília/DF, às 
13:00 (em 1ª Convocação; com 50% + 1 dos empregados) e às 14:00 (em 2ª Convocação; 
com qualquer nº de empregados), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Análise 
e deliberação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 apresentada pela 
empresa.  

Brasília, 10 de dezembro de 2015. 

Brígido Roland Ramos 

Presidente Sinttel-DF 


