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Proposta 
Rejeitada 

 
O Sinttel-DF informa aos trabalhadores da Oi que na reunião realizada na última terça-feira (27/9), a empresa 
apresentou uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2022/2023 que prevê reajuste salarial de 
apenas 60% do INPC do período de 1/11/2021 a 31/08/2022 (3,78%), nos salários praticados em 

31/8/2022, A PARTIR DE 1/7/2023. Diante de uma proposta inaceitável, a Comissão Nacional de Negociação 
– CNN FITRATELP/Oi se manifestou pela REJEIÇÃO da proposta e REAFIRMOU a Pauta de Reivindicações 
dos trabalhadores. Este ano estão sendo negociadas as cláusulas econômicas do ACT 2021/2023. 
 

Ao apresentar uma proposta tão ruim à categoria, depois de três reuniões de negociação, a Oi demonstra 
claramente que está totalmente desconectada da realidade difícil que seus empregados têm enfrentado 
nos últimos meses. Resumindo, basta ir ao supermercado para constatar que a inflação real aumentou o 
custo de vida e reduziu drasticamente o poder de compra dos salários. 
 

Esse posicionamento da Oi na mesa de negociação é uma grande decepção para os trabalhadores, que ao 
longo dos anos e, principalmente, nos momentos de dificuldades da empresa, têm sido a sustentação 
profissional tão necessária para manter a Oi competitiva no segmento de telecomunicações. Não é justo tratar 
dessa maneira quem vestiu a camisa e se dedicou à empresa. 
 

Esperamos que a Oi refaça as suas contas e retorne à mesa de negociação na próxima quarta-feira 
(5/10/2022) com uma proposta DECENTE para os trabalhadores. A categoria espera mais sensibilidade e 
comprometimento da empresa e não vai aceitar propostas que não contemplem as necessidades dos 
empregados. O momento é de a empresa reconhecer o profissionalismo dos trabalhadores oferecendo uma 
proposta justa de ACT 2022/2023.  
 

O Sinttel-DF agradece o apoio dos trabalhadores nesse processo muito difícil de negociação do ACT 
2022/2023 e conclama a todos para se juntarem à FITRATELP/FITTEL e ao sindicato na luta por melhores 

condições de trabalho na empresa. NÃO VAMOS ACEITAR MIGALHAS, VAMOS LUTAR JUNTOS! 
 

Campanha Salarial 2022/2023 dos 
 Trabalhadores da Oi 
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