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CANAL DE VOZ
Suspensa negociação com  
a Oi por falta de proposta

Empresa compareceu à reunião no dia 7/11 sem proposta: não 
querem dar aumento real e o reajuste só para alguns.

Oferecem uma PPR de 1/2 salário, o que é inaceitável. Não 
querem mudar a data base. Mas receberam um crédito público

de R$ 1 bilhão. Cadê a compartida social?

E
ste resumo do que foi 
a negociação coletiva 
com a Oi revela o lado  
- que não é novidade 

para os trabalhadores - do des-
compromisso dos patrões com 
o capital humano da empresa. 

Diante disso, a comissão de 
negociação da Fenattel, que 
reúne vários sindicalistas dos 
Sintteis, resolveram suspender 
as conversas até que a empresa 
passe a respeitar os emprega-
dos. 

Todos os trabalhadores e as 
trabalhadoras da Oi no Brasil 
precisam estar unidos com o 
seu Sindicato, participar das 
mobilizações e das reuniões 
porque as condições trazidas 
pela Oi são inaceitáveis.

Mobilização, nesse momento, 
quer dizer: todos tem de deixar 
claro que a Oi não vai impor a 
sua vontade de modo unilateral, 
que a realidade de mercado 
e da economia  brasileira não 
justifica proposta tão ruim!

Enquanto nas demais ope-
radoras as negociações têm 
sido bem encaminhadas,  na Oi, 
desde a primeira reunião para 
a renovação do acordo coletivo 
de trabalho 2011/2012 começou 
muito mal. 

 O que pode ser visto é que 
diante de tantos problemas,  os 
acionistas majoritários são os 
responsáveis pelos atuais nú-
meros negativos da empresa. 
Vários foram os desmamados 
na direção da empresa como o 
desrespeito com o cliente, tercei-
rização irresponsável, descaso 
com a rede, falta de investimento 
na banda larga, desprezo pela 
qualidade e, claro, incapacidade 
na gestão.

Altos executivos contratados 
a peso de ouro pelos acionistas 
majoritários (e agora, mandados 
embora com indenizações milio-
nárias), afundaram a empresa 
e ainda saíram com os bolsos 

cheios!

Quem paga a conta? 
No raciocínio deles, a coisa 

é mais ou menos assim: eles 
erram, nós pagamos. Eles en-
tram com a incompetência e nós 
entramos com o sacrifício.

Não podemos e não aceita-
mos essa responsabilidade que 
não é nossa. Não fomos nós que 
erramos. Ao contrário, inúmeras 
vezes alertamos para o descami-
nho e para os erros primários de 
gestão.

Os trabalhadores, ralaram 
como sempre. Esforçaram-se. 
Suaram a camisa. Se não fosse 
pela vossa competência e dedi-
cação, a empresa estaria numa 
situação ainda pior.

As próximas reuniões ocor-
rerão nos dia 29 de novembro. e 
06 de dezembro (Matéria extraída 
http://www.sintetel.org/novo/noti-
cias.php?id=1723)

Proposta ruim precisa de 
uma resposta à altura
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