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           ACT Oi 2021/2022 

Assembleia   Geral 
 

 

Convocamos TODOS os trabalhadores do grupo Oi para a ASSEMBLEIA Geral que acontecerá no 

dia 29 de novembro, próxima segunda-feira, a fim de analisar e deliberar a respeito da Proposta 

de ACT 2021, apresentada pela empresa em 24/11/21. A depender da decisão da categoria, poderá 

ser também decidido sobre quais rumos serão tomados relativos à Campanha Salarial 2021. A 

primeira chamada será para as 09h00 e caso necessite de um segunda chamada, a mesma ocorrerá às 

10h00 no seguinte local: Quadra 02, Bloco E, SCS (em frente ao Prédio da ETCE). 

 

Lembrando que o momento é importante e requer a participação de todos para melhor definirmos 

nossas decisões, rumos e ações, pois a proposta apresentada ‘’é ridícula’’, sem levar em consideração 

as necessidades dos trabalhadores, sem discutir nossa Pauta de Reivindicações, sem levar em 

consideração que o INPC ‘’oficial’’ para Novembro ficou em 11,08% e, principalmente, que os 

trabalhadores da OI estão com MAIS de 20% de PERDAS ACUMULADAS nos últimos anos. 
 

A proposta apresentada pela empresa prevê 3,5% de reajuste para Salários, Vale Alimentação e 

Auxilio Creche, pasmem, somente a partir de 01/07/2022 ( ? ), totalmente fora de nossa Data-

Base = Novembro, mais  um Abono em forma de Tíquete no valor de R$788,18. 

 

Venha!   Participe!   Nossa Campanha Salarial fica mais forte com a sua presença. Vamos rejeitar 

esta proposta pífia e mostrarmos para a empresa que nós trabalhadores não concordamos com 

mais este arrocho e que sempre fizemos por onde sermos reconhecidos, valorizados e 

merecemos ter uma recomposição digna em nossos defasados salários e benefícios. 

 

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 do grupo Oi, para Assembleia Geral que acontecerá no dia 29 de novembro, segunda-feira, 
em frente à sede Oi localizada na Quadra 02, Bloco E, SCS, com 1ª chamada as 09h00 e, na falta de quórum 
mínimo estabelecido pelo estatuto social, com a 2ª chamada as 10h00, a fim de analisar e decidir sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Apreciação e Deliberação referente à proposta de Acordo Coletivo de Trabalho;           
b) Autorização para o Sinttel-DF formular protesto judicial, instaurar dissidio coletivo e firmar acordo nos 
respectivos autos caso necessário.  
Brasília, 26 de novembro de 2021. 
Brígido Roland Ramos - Presidente Sinttel-DF   
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