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Assembleia Geral 
A Oi apresentou ao Sinttel-DF, na última quinta-feira 
(6/12), no Rio de Janeiro, a sua proposta final de 
reajuste das cláusulas econômicas para a celebração 
do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2018/2020 e 
PLACAR 2018. Veja resumo da PROPOSTA e EDITAL 
no verso do boletim. 
 

            De fato, as negociações com a Oi este ano foram bastante difíceis, devido às 
dificuldades oriundas das más gestões nos últimos dez anos, que levaram a Oi ao 
processo de Recuperação Judicial. No entanto, é necessário deixar muito claro que os 
funcionários nunca foram os culpados por essa situação extremamente difícil em que 
a empresa se encontra. Pelo contrário, continuamos acreditando e contribuindo para 
que a Oi supere seus problemas financeiros e administrativos, para preservar os 
empregos e os direitos dos trabalhadores.  
            Reconhecemos que a Oi melhorou significativamente a sua proposta inicial, 
mas ela ainda não atende todos os anseios e necessidades da categoria. Porém, essa 
foi a proposta possível diante do quadro de Recuperação Judicial com resultados 
negativos contínuos nos últimos trimestres.   
           Além disso, vale a pena destacar que o Acordo Coletivo terá validade de dois 
anos (2018-2020), o que é muito importante para garantir mais tranquilidade aos 
trabalhadores, uma vez que vivemos um momento de incertezas nas relações de 
trabalho e na economia, devido à reforma trabalhista e ao novo governo que assume 
dia 1º de janeiro. 
           Finalmente, lembramos à categoria que a atual conjuntura do Brasil exige dos 
trabalhadores consciência de classe e disposição para lutar e não admitir retrocessos. 
Veja resumo da PROPOSTA e EDITAL no verso do boletim. 

Campanha Salarial 2018/2020 dos 
Trabalhadores da Oi 

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


 

 
 

Resumo da Proposta da Oi/SA 
 

1. Reajuste de 4% nos salários praticados em 31.10.18 em 1º de agosto de 2019;  
2. Reajuste do Tíquete Alimentação de R$ 33,20 para R$ 34,50 em janeiro de 2019; 
3. Auxílio Creche de R$ 481,39 para R$ 500,64 (INPC) em janeiro de 2019; 
4. Redução da tabela de coparticipação: 
   •Faixa de 7% reduz para 3% em dezembro de 2019; 
   •Faixa de 12% reduz para 9% em dezembro 2019; 
5. Antecipação de 50% salário nominal vigente em 1/12/2018 a título de antecipação 
do PPR – PLACAR 2018 em 15.01.2019; 
6. Antecipar 50% do salário nominal de 01.12.18 no dia 21.12.18, a título de 
antecipação do Décimo Terceiro de 2019;  
7. Carga Extra no Tíquete Alimentação: 1ª Parcela (R$ 1001,00 – até o dia 14.12.18) 
2ª Parcela (R$201,00 – março 2019); 
8.Licenca Paternidade de 5 dias para 20 dias; 
9. Pacote de serviço com descontos para funcionários a ser apresentado em 90 dias; 
10. Reajuste de veículos agregados 4% em julho/2019; 

 
 

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 da Oi/SA para comparecerem em Assembleia Geral 

Extraordinária na quarta-feira, 12 de dezembro de 2018, às 13:00 (1ª Convocação, com 50% mais 

1 dos empregados) e, às 14:00h (2ª Convocação, com qualquer número de empregados), a ser 

realizada em frente ao Edifício da Oi, no Setor Comercial Sul (SCS), Brasília (DF), a fim de deliberarem 

a seguinte ordem do dia: a) Analisar e deliberar sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 

- ACT 2018/2020 e PLACAR 2018 apresentada pela empresa. 

Brasília, 10 de dezembro de 2018.  
Brígido Roland Ramos 
Presidente Sinttel-DF  


