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Assembleia Geral 
         A Oi apresentou à Comissão Nacional de Negociação da Fitratelp – CNN FITRATELP 

e LIVRE, na rodada de negociações realizada nos dias (4 e 5/12), no Rio de Janeiro, a sua 

proposta final para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2019/2020.  

         Inicialmente, a empresa negou qualquer possibilidade de reajuste ou de 

antecipações. Mas, depois de várias tratativas e muito esforço mútuo finalmente se 

chegou a uma proposta que, no entendimento da CCN FITRATELP e LIVRE, deve ser 

levada à apreciação e deliberação dos trabalhadores em assembleia geral.  

         O Sinttel-DF deixa claro que a proposta da Oi não atende a Pauta de Reivindicações 

da categoria, mas foi a possível de ser negociada com a empresa neste momento difícil 

que está passando. Porém, os trabalhadores continuam acreditando na recuperação da 

Oi, para preservar os empregos e os direitos trabalhistas. Veja a proposta abaixo. 

         Finalmente, lembramos a categoria que as negociações deste ano foram realizadas 

em conjunto com as federações FITRATELP E LIVRE. Portanto, a proposta foi construída 

tendo como base as pautas das duas federações, mas a decisão democrática e soberana 

será dos trabalhadores presentes nas assembleias dos Estados representados pelas duas 

federações.  

Proposta Oi 

Reajuste salarial de 2,5% em agosto/2020;  
Reajuste do ticket e creche em 2,5%, em janeiro/2020; 
Ticket extra no valor de R$ 1.000,00, pago em 23/12/2019; 
Antecipação de 1/2 do 13º salário no dia 23/12/2019; 
Antecipação de ½ salário referente o PPR-Placar 2019 em 15 de janeiro/2020;  
Manutenção de todas as demais cláusulas do atual acordo coletivo de trabalho. 

. 

Veja o Edital Convocação no verso. 

Campanha Salarial 2019/2020 dos 

Trabalhadores da Oi 

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


 

 

 

 

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/AS para comparecerem em 

Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em frente ao 

Edifício da Oi, no Setor Comercial Sul (SCS), Brasília (DF), dia 

12 de dezembro de 2019, quinta-feira, em 1ª Convocação 

às 13h00 (com 50% + 1 dos empregados) e às 14h00 (em 2ª 

Convocação; com qualquer nº de empregados), a fim de 

deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Apreciação e 

deliberação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 

2019/2020 apresentada pela empresa. 

Brasília, 06 de dezembro de 2019.  

Brígido Roland Ramos 

Presidente Sinttel-DF   

 


