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CANAL DE VOZO
i

Nossa luta recomeça

Sinttel/ES chama os/as telefônicos/as
 a Oi para assembleia. 

É hora de sugestões e aprovação da 
Pauta de Reivindicações 

Negociações do Acordo Coletivo com a Operadora Oi

https://bit.ly/2ylvCbk

ASSEMBLEIA 
nesta 5ª feira, dia 
18 de outubro, às 
8h30min, no 8º 
andar do prédio 
da Oi, a rua do 

Rosário. 
Este ano, vamos discutir 
com a empresa apenas as 
cláusulas econômicas do 
Acordo Coletivo 2017/2019, 
que tem validade até o ano 
que vem. 
Essas cláusulas tratam 
do reajuste salarial e dos 
benefícios como os auxílios-
alimentação, creche, etc.
Nem precisa lembrar a 
importância da participação 
de todos, neste momento 
tão difícil para toda a classe 
trabalhadora.
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• Pela revogação da Reforma 
Trabalhista, restabelecendo 
direitos que foram usurpados 
pelos golpistas comandados 
por Temer;

• Pela geração de empregos com 
Carteira Assinada

• Pela continuidade de valorização 
do  Salário Mínimo, com aumento 
real todo ano

• Pela volta do controle de preços 
dos combustíveis e gás de cozinha

• Pela isenção do Imposto de Renda 
até 5 salários Mínimos

• Pela retomada de 2.800 grandes 
obras paradas e moradias do 
Minha Casa Minha Vida

• Pela redução de homídios 
fortalecendo as polícias com 
inteligência e tecnologia no 
combate ao crime organizado

• Pela revogação da Emenda do 
Teto dos gastos de Temer, que 
impede investimentos na Saúde, 
Segurança e Educação por 20 anos

• Pelo investimento nas estatais, ao 
invés de privatizá-las.

No próximo dia 28 de 
outubro qual será a 

sua escolha?
OU • Pra permitir a prática da 

tortura
• Pra liberar o uso de armas para 

toda a população, 
• Pra privatizar todas as empresas 

públicas, 
• Pra terceirizar totalmente as escolas, 

postos de saúde, hospitais, segurança, 
governos e nas empresas

• Pra acabar com o 13º salário, 1/3 das 
férias e Licença Maternidade

• Pra permitir que a mulher ganhe menos 
que o homem porque engravida,

• Pra retirar os  direitos trabalhistas das 
domésticas

• Pra estabelecer alíquota de 20% de 
Imposto de Renda para todos, 

• Pela criação da Carteira de Trabalho 
verde e amarela escancarando a 
contratação sem direitos trabalhistas

• Pra manter a política de Temer para o 
aumento dos combustíveis e do gás de 
cozinha

• Pra por fim à política de valorização do 
salário mínimo. 

• Pra manter a Emenda do Teto dos 
investimentos por 20 anos na saúde, 
educação, segurança, etc

• Pela Educação à distância, desde o 
ensino fundamental


