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RESISTIR e LUTAR 
Demissão de trabalhador é inaceitável  
 

A FITRATLEP informa aos trabalhadores e aos Sindicatos da base que as federações 
se reuniram na quarta-feira (1/9) com o presidente da Oi, Rodrigo Abreu, para receber 
da empresa uma atualização das mudanças em andamento, após a aprovação do 
aditamento do novo plano do processo de recuperação judicial. Sem meias palavras, 
esse plano se resume em demissões de trabalhadores e na entrega do patrimônio 
construído pela categoria ao longo dos anos. 
 

Demissões  
 

Na reunião, a Oi anunciou mais um nefasto e inaceitável plano de demissões de 800 
trabalhadores. Diferente do que ocorreu em novembro de 2020, neste plano não haverá 
prazo para o próprio trabalhador aderir. Essas demissões serão direcionadas, iniciando 
em setembro e se estendendo até o final de 2021. 
 

Plano de Proteção Social 
 

Plano de Proteção Social 
- 0,15 salários nominais por ano trabalhado; 
- Limite de 6 salários; 
- Sem quaisquer descontos (inclusive do IR); 
- Extensão do plano médico/hospitalar por 6 meses para quem tiver igual ou menos que 
10 anos de empresa; por 8 meses para quem tiver mais que 10 e menos de 15 anos; por 
10 meses para quem tiver mais de 15 e menos de 20 anos e 12 meses para quem tiver 
mais que 20 anos; 
- Extensão do plano odontológico por 6 meses para todos; 
- Extensão do seguro de vida por 6 meses para todos; 
- Não descontar a carga dos tíquetes do último mês; 
- Início este mês de setembro e conclusão em 31 de dezembro de 2021;  
 

A FITRATELP esclarece ainda que se manifestou de forma enfática contra o 
encolhimento e, consequentemente, a destruição da empresa. Mais do que isso, 
protestamos contra as demissões de trabalhadores, uma vez que a nossa missão 
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maior é defender os empregos e direitos dos empregados. Neste momento de 
pandemia da Covid-19, demissão e redução de direitos são palavras que não 
queremos ouvir das empresas e vamos continuar lutando para não ver pais de 
família e profissionais altamente qualificados no olho da rua. 
 
Serede e Telemont 
 
Na sequência, questionamos o presidente da Oi sobre o futuro da Serede e da Telemont. 
A conversa é sempre a mesma: “Está garantido que a Serede prestará mão de obra para 
a V-Tal (BTG Pactual) e que a Telemont continuará atuando nos mesmos Estados de 
hoje”.  
 

Fundação Atlântico e Acordos Coletivos de Trabalho 
 

Em relação à Fundação Atlântico, foi confirmado que os trabalhadores participantes que 
migrarem para a V-Tal ficarão no mesmo plano atual. Já os Acordos Coletivos de 
Trabalho com a V-Tal também serão os mesmos da Oi. 
 

PPR/PLACAR 2021 
 

Quanto ao PPR/Placar 2021, a notícia também é péssima, pois hoje os indicadores 
apontam para menos de 0,5 salários. Já as lojas Paggo também encolherão de tamanho. 
 

Finalmente, ressaltamos que a FITRATELP e SINTTEL-DF vêm há muito tempo 
alertando os trabalhadores sobre as incertezas que esse processo de desmonte da Oi 
poderia resultar. Inegavelmente, hoje estamos diante de uma realidade cruel onde as 
vítimas são os empregados da empresa. A incompetência e irresponsabilidade de 
sucessivas gestões levaram a Oi ao fundo do poço. Temos que nos organizar e reunir 
forças para reagir. 
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É HORA DE LUTAR POR NOSSOS 
EMPREGOS E DIREITOS TRABALHISTAS! 


