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Afinal, quem 
manda na Oi? 

 

Não fazem nem 15 dias, que o presidente 
da empresa, em encontro com a FITRATELP e 
os sindicatos filiados, garantiu que não 
haveriam cortes de salários, benefícios e 
empregos. Ontem, dia 19, ao contrário do que 
foi afirmado pelo presidente, a empresa 
demitiu, a mando do Diretor de Operações, o 
Sr. Naval, 11 trabalhadores da área técnica da 
empresa, aqui em Brasília. A que ponto 
chegamos.... Atualmente palavra da Oi vale 
tanto quanto a própria empresa, ou seja, 
quase nada. 

Como afirmamos no boletim anterior, 
recebemos todas as notícias da empresa com 
cautela e tranquilidade, mas sempre atentos e 
mobilizados para defender os direitos e 
interesses dos trabalhadores. De fato, vemos 
essas demissões como uma medida imoral, 
desnecessária e oportunista. Em uma 
empresa carente de investimentos, onde não 
faltam problemas técnicos, a demissão desses 
trabalhadores vai sobrecarregar um setor 
que já estava carente de pessoal.  

Além do mais, a Oi já havia demitido mais 
de 2 mil em todo o país, a recuperação Judicial 
da empresa está em curso, e o que se 
esperava, agora, era que seus executivos, em 

vez de cortarem as cabeças de outros, 
passassem a pôr as suas próprias cabeças 
para funcionar.  Soluções fáceis não vão nos 
tirar do buraco em que a empresa se meteu. 

De todo o modo, O Sinttel-DF vai tomar 
suas medidas judiciais e políticas em defesa 
dos trabalhadores demitidos, mas também 
convoca os companheiros da Oi para, da 
mesma forma, manifestarem sua indignação e 
revolta. Não podemos nos submeter a esse 
clima de terror que se instalou. Temos o 
direito e o dever de lutar contra a indignidade 
e a injustiça. 

A esse propósito, informamos que a 14ª 
Vara do Trabalho reabriu a instrução 
processual acerca das demissões ocorridas 
em março na Oi. Em 24 de agosto, teremos 
uma audiência desse processo, onde o Sinttel-
DF procura condenar a empresa por assédio 
moral, por expor os trabalhadores demitidos 
a constrangimentos no momento de sua 
demissão. Como os casos são semelhantes, 
proporemos ação similar para defender os 
trabalhadores demitidos no dia de ontem.   

Fiquem atentos aos boletins e convocações 
de seu sindicato.
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