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Temos que continuar mobilizados 
contra as demissões na Oi 

 
A FITRATELP e os sindicatos filiados 
insistem na tese de que somente a 
mobilização coesa dos trabalhadores da Oi é 
capaz de evitar novas demissões na empresa. 
É verdade que o movimento de resistência 
dos companheiros da área técnica de 
Brasília, assim que as 1.900 demissões foram 
anunciadas no mês de maio, fez a empresa 
recuar. Porém, não podemos baixar a guarda, 
pelo contrário, precisamos aumentar ainda 
mais a pressão sobre os dirigentes da 
empresa e crescer o nosso movimento de 
resistência, uma vez que a Oi fez constar em 
ATA que as demissões podem ocorrer até o 
dia 31 de maio. 
                   
De fato, esta é uma luta para manter nossos 
postos de trabalho, por isso mesmo, temos 

que estar vigilantes para não sermos 
surpreendidos com demissões de 
companheiros na calada da noite.  Nossa voz 
deve ecoar nos corredores da Oi: MEXEU 
COM UM, MEXEU COM TODOS! Foi assim no 
passado e não será diferente agora, 
principalmente neste momento em que a Oi 
passa por dificuldades e incertezas devido à 
má gestão de seus recursos financeiros.  
 
Queremos aqui parabenizar e enaltecer a 
coragem e o espírito coletivo dos 
companheiros e companheiras da Oi que não 
se renderam às pressões e ameaças da 
empresa.  Não resta dúvida que unidos – 
sindicato e trabalhadores – vamos superar 
mais esse momento difícil, e o mais 
importante, preservando os nossos 
empregos. 
                  
Ressaltamos, mais uma vez, que precisamos 
continuar mobilizados e determinados a 
lutar pelos nossos postos de trabalho. Neste 
momento, a participação e empenho de cada 
companheiro é fundamental para fortalecer 
o nosso movimento de resistência contra as 
demissões. Contamos com você, você pode 
contar com seu sindicato.  
 

Vamos lutar unidos até a vitória. 

A luta continua. Estamos juntos! 
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