
                                 

 

 

 
Ano XXXII - Nº 099– Brasília, 05 de maio de 2016 – www.sinttel.org.br  

Demissões na Oi é uma manobra covarde 
contra os trabalhadores 

 
               A FITRATELP e os sindicatos filiados manifestam seu veemente repúdio às 1.900 demissões que ocorrerão 
na OI neste mês de maio e, ao mesmo tempo, se solidarizam com os trabalhadores demitidos e suas famílias.  Não 
temos dúvida de que essas demissões são uma manobra covarde que visa colocar sobre gente honesta e 
trabalhadora, todo o ônus decorrente da má gestão da empresa e da drenagem de seus recursos humanos e 
financeiros. 
              Com efeito, a tragédia pessoal e familiar de 1.900 trabalhadores demitidos da Oi é o resultado do processo 
de autodestruição da empresa, que foi saqueada à luz do dia por investidores inescrupulosos. O negócio da OI, como 
vimos denunciando desde sempre, nunca foi prover o serviço de telecomunicações, com qualidade e preço justo, 
mas sim, produzir ativos vendáveis para a capitalização dos seus controladores e executivos.  
              A situação atual de desgoverno administrativo, que perdura há quase 20 anos, é a apoteose de uma crise 
anunciada, que se iniciou quando a empresa foi constituída “no limite da irresponsabilidade” por um 
consórcio apelidado de “Telegang”.  A bem da verdade, a Oi sempre foi um enorme festim, regado com dinheiro 
público do BNDES e Fundos de Pensão, e animado por interesses políticos subalternos, quase mafiosos. Junte-se a 
isso, a incompetência ricamente remunerada de seus sucessivos gestores e o desprezo pelos mínimos padrões de 
probidade e decência nas relações corporativas, e chegamos à destruição de uma empresa concessionária pública 
de um serviço essencial à cidadania. 
              Enquanto isso, pais e mães de família são, mais uma vez, sacrificados. O mais cruel e repugnante é que não 
há qualquer hesitação, nem um sinal de remorso daqueles que, de um dia para o outro, transformam a vida de 
milhares de pessoas. Para esses degenerados, os demitidos não são pessoas, são apenas números, custos, despesas. 
Nada surpreendente, visto que a empresa sempre envidou os seus maiores esforços na tarefa de demitir 
trabalhadores, arrochar salários, precarizar o emprego. Além, é claro, de remunerar regiamente executivos, 
parceiros e prepostos e distribuir gordos dividendos.   
              Para os sindicatos, que são o estuário das esperanças e temores dos trabalhadores, essas demissões são o 
que de pior pode acontecer, não só para essas famílias, mas também para a própria empresa. Esvaziando-se de seus 
profissionais, especialmente em sua parte operacional, a empresa decreta seu fim pela degradação progressiva e 
inevitável de suas redes. Sem investimentos e sem inovação, a morte da Oi é apenas uma questão de tempo. Sendo 
assim, essas demissões, que já são 3 mil em pouco mais de um ano, não são um problema somente dos trabalhadores 
demitidos e de suas famílias. Trata-se de um problema nacional, pois revela o desprezo com que a esses capitalistas 
sem pátria, sem ética e sem decência tratam um setor vital para o desenvolvimento do país e para a preservação da 
democracia.   
              Nós, da FITRATELP e sindicatos filiados, vamos cumprir com a nossa obrigação de acolher e defender esses 
trabalhadores, negociando com a empresa condições menos injustas e menos degradantes.  Já manifestamos aos 
representantes da Oi o nosso desgosto e a nossa indignação pela falta de critério nas demissões e pela forma 
unilateral e autoritária como está sendo conduzido esse processo.   Da mesma forma, alertamos, uma vez mais, para 
a situação crítica do setor operacional da empresa. As redes da empresa estão perto de um colapso e qualquer 
demissão nessa área vai piorar uma situação já bastante ruim.  
             Outrossim, convocamos as companheiras e os companheiros da Oi para também manifestarem sua 
indignação e revolta nos corredores da empresa. 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. 

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

