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Demissão não é a solução
Sinttel-DF está atento as demissões na Oi e continuará
defendendo os empregos e postos de trabalho.
O Sinttel-DF manifesta sua preocupação com as demissões
que ocorreram no início deste ano na Oi. O fato é que
quando a empresa demite um trabalhador a notícia se
espalha e cria-se um clima de tensão, ansiedade e
insegurança no ambiente de trabalho. Não aceitamos
demissões porque suas consequências imediatas são: mais
companheiros desempregados, sobrecarga de trabalho e
precarização das condições de trabalho. Além disso,
aumenta o risco de acidentes e adoecimentos nas funções
e atividades afetadas pelas demissões.

Informamos aos trabalhadores, que o sindicato está atento
a qualquer movimentação da Oi que possa resultar em novas demissões e redução dos postos
de trabalho, principalmente neste momento que a empresa passa por um processo de
recuperação judicial. Essa entidade sindical externou na Assembleia de Credores o seu apoio
ao Plano de Recuperação Judicial, exaltando que o sucesso do plano depende dos
trabalhadores empresa.
Esperamos que a Oi mantenha com o Sinttel-DF, e principalmente com seus
trabalhadores, uma relação institucional baseada na transparência, confiança, diálogo e
respeito. Nesse sentido, vale destacar que foram os trabalhadores da Oi que, apesar dos
problemas financeiros e administrativos causados por dirigentes e gestores incompetentes
que resultaram na sua recuperação judicial, mantiveram a empresa competitiva no mercado
de telecomunicações. Por tanto, não há que se falar em demissões.
Conclamamos os trabalhadores a ficarem em estado de alerta. Mais que isso,
precisamos continuar unidos e organizados nesse momento de dificuldades que a Oi
atravessa para preservar nossos empregos e direitos trabalhistas. Os companheiros podem
estar certos de que o Sinttel-DF está atento e não permitirá que a empresa use de artifícios
para promover demissões indiscriminadamente.
.

A LUTA CONTINUA. ESTAMOS JUNTOS!

