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INICIOU PELA FILIAL DO RS, A NEGOCIAÇÃO DA 
RENOVAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DA SEREDE EM 2017 

Proposta é ainda inferior a variação da inflação do período
( a previsão do índice de abril, está entre 4% e 5%)

A Empresa, em um primeiro momento sinalizou que não haveria verba para reajustar os salários neste ano, em fun-
ção da situação atual da OI, e o Sindicato deixou claro que não aceitaríamos isto. A reposição da inflação do período(100% 
da variação do INPC) é uma obrigação da empresa, pois os salários vão se desvalorizando desde o último reajuste salarial, 
que acontecesse, uma vez por ano, e que no nosso caso, aconteceu na migração em abril de 2016.

No dia: 30 de março, junto com o anúncio da PPR a empresa resolveu iniciar de fato, a negociação do reajuste sala-
rial, primeiro com uma proposta de reajuste de 2%(não havendo nossa aceitação), passou para 3%( da mesma forma, não 
concordamos levar esta proposta para a categoria). Assim, nos próximos dias, a empresa deve melhorar a sua proposta de 
reajuste e mais outras melhorias do Acordo Coletivo de Trabalho,que estamos cobrando, para podermos convocarmos as 
assembleias, para definir se os trabalhadores aprovam ou não esta proposta da empresa.

Caso esta proposta da empresa, não for aprovada pela categoria, estaremos mobilizando os trabalhadores, para 
se somar aos trabalhadores das outras filiais da Região Sul, para lutarmos juntos por um Acordo Unificado, acima destes 
índices.

AMEAÇA DE FRACASSO DE ACERTO ENTRE A 
OI E SEUS CREDORES, AUMENTA OS BOATOS DE INTERVENÇÃO 

DO GOVERNO FEDERAL NA OI E COLOCA A CATEGORIA EM ALERTA!

Não bastasse todas as Reformas do Governo TEMER( 
aprovação da Terceirização sem limites, reforma trabalhis-
ta com a redução do emprego com carteira assinada, au-
mentando o subemprego, mais a reforma da previdência, 
que ameaça com o fim das aposentadorias, para a grande 
maioria das pessoas, que terão que trabalhar até morrer), 

agora cresce a possibilidade, de desemprego em massa dos 
empregados terceirizados ou diretamente contratados pela 
OI, com a possibilidade de acontecer uma intervenção na 
OI, por conta do Governo Federal de TEMER.

Bastou os boatos ficarem mais fortes nos meios de 
comunicação, que a negociação da renovação do ACT da 
SEREDE, ficou mais complicada ainda. Todos sabemos que 
a SEREDE, é da OI, e caso haja intervenção na OI, a SEREDE 
e seus empregados será afetada diretamente.

O Governo Federal Já prepara uma Medida Provisó-
ria lá em Brasília, e também já chamou as concorrentes( 
VIVO, CLARO e TIM), para montar um plano emergencial, 
caso a Recuperação Judicial da OI fracassar e caminhar para 
um processo de falência.

Mas ainda é possível que esta crise seja resolvida, 
e as partes se acertem na Recuperação Judicial, mas para 
que isto possa acontecer, a OI\SEREDE, tem que primeiro se 
acertar com seus empregados, pagando o que devem para 
eles. O reconhecimento que tem que pagar a PPR 2016 é 
um bom sinal, agora eles tem que fazer uma boa proposta 
de reajuste nos salários, para os empregados da SEREDE, 
para evitar uma crise maior ainda.
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SEREDE PAGARÁ UMA PPR 2016, NO VALOR DE 52% 
DE UM SALÁRIO BÁSICO, PARA TODOS OS 

SEUS EMPREGADOS QUE TRABALHARAM EM 2016, ATÉ 30 DE ABRIL
Apesar de todo esta crise da OI\SEREDE, não há 

como negar que a produtividade de seus empregados 
cresceu, comparado com a RM. E a PPR 2016, reflete isto 
com a melhoria nos indicadores, no ano passado, após a 
migração.

Assim sendo, após um período de dúvidas sobre o 
valor que seria pago, com o fechamento do balanço da em-
presa e a devida pressão dos Sindicatos, ficou definido que 
será pago uma remuneração extra de 52% sobre o salário 
básico de carteira, de cada empregado que trabalhou na 
empresa em 2016 (um pouco mais de meio salário), igual-
mente em todas as filiais da SEREDE(RS\SC\PR\RJ).

Os empregados receberam proporcional aos meses 
que trabalharam na empresa em 2016. Os empregados 

que entraram na empresa em 2017, não receberam este 
extra, só em 2018, quando pagarem a PPR relativa ao ano 
de 2017. 

Os empregados que não trabalham mais na empresa 
, mais trabalharam em 2016, tem que se dirigir ao RH da SE-
REDE, para cadastrar sua conta bancária atual, para receber 
este valor proporcional aos meses trabalhados em 2016.

Este valor de 52% de um salário pode ser reduzido, 
também caso tenham acontecido neste período, mais de 4 
faltas não justificadas em 2016, conforme regra da PPR.

A pressão dos Sindicatos, neste primeiro trimestre, 
garantiu o pagamento de uma PPR, aos empregados da SE-
REDE, semelhante ao que já começou a ser pago aos em-
pregados da OI, no início do ano.

O SINDICATO TORCE PARA QUE A OI SE RECUPERE DESTA CRISE, MAS DEIXA CLARO, 
QUE A RESPONSABILIDADE PELA CRISE É DAS SUCESSIVAS DIREÇÕES DAS EMPRESAS QUE 

TOMARAM DECISÕES DE GESTÃO EQUIVOCADAS NOS ÚLTIMOS ANOS:

Quem é responsável pelas decisões de gestão da OI, 
são seus empregados terceirizados, ou são os Executivos 
da Empresa que ganham grandes salários e enormes bô-
nus, muitas vezes medidos em dólar ou Euros?

Onde estão os responsáveis pelo endividamento 
da OI, os Gestores que tomaram decisões equivocadas no 
passado, pegaram seus bônus e foram embora com os bol-
sos cheios de dinheiro: os Jereissati, do PSDB, os Guterrez, 
da Empreiteira campeã de doações para os políticos, o ex-
-Presidente Falcon, o Banqueiro Daniel Dantas, o Bava, da 
Portugal Telecom, etc. Todos eles já foram embora, com os 
bolsos cheios de dinheiro, independente da herança que 

deixaram para a Empresa.
Não pensem que os trabalhadores vão pagar sozi-

nhos a dívida que ficou na OI, pelas decisões dos seus Exe-
cutivos, omissão do Governo e de sua Agência Reguladora 
– a Anatel. Eles que fizeram esta confusão, agora que resol-
vam o problema.

Os trabalhadores e seus Sindicatos estão atentos, 
em Estado de Alerta! 

Se os responsáveis por esta crise, não tiverem com-
petência, para resolver o problema que criaram, nós fare-
mos com que todos nos ouçam e saibam porque se insta-
lou esta crise, e quais são seus verdadeiros responsáveis. 

O TRABALHADOR 
NÃO VAI PAGAR 
O PATO!

TRABALHADOR 
TELEFÔNICO 
EM ESTADO 
DE ALERTA!
 


