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O grupo empresarial OI S. A., que se encontra atualmente cumprindo um plano de 
Recuperação Judicial aprovado em Assembleia (AGC) em 2016, agora apresenta justi-
cativas para uma proposta de ADITAMENTO, ou seja, MUDAR o Plano de Recupera-
ção Judicial originalmente estabelecido junto ao Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio 
de Janeiro, BUSCANDO ajustes para facilitar o acesso e a captação de recursos no mer-
cado nanceiro em quantidade suciente para equacionar o acúmulo de sua dívida, 
visando sua sustentação de longo prazo. 

Para tanto, busca reestruturar o modelo de negócio através do fatiamento societá-
rio e operacional do Grupo OI em quatro Unidades Produtivas Isoladas (UPI’s), de fun-
cionamento e patrimônio a serem alienados na sequência para a obtenção de recur-
sos devidos ao pagamento dos credores.

MAS e os APOSENTADOS e as garantias do 
BRTPREV, na Fundação Atlântico, em relação ao 
pagamento da dívida da OI em nosso favor?

O ADITAMENTO, NÃO MENCIONA UMA FRASE 
SEQUER SOBRE O compromisso com o plano de apo-
sentadoria dos telefônicos do BrTPREV, agora 
TCSPREV, mas que deverá ser assumido por sucessão, 
seja qual for grupo empresarial que esteja no controle 
acionário de cada uma das Unidades Produtivas Iso-
ladas resultantes dessa alteração societária. NADA 
diz sobre o destino dos trabalhadores.

A Federação Interestadual dos Trabalhadores 
e Pesquisadores em Serviços de Telecomunica-
ções (Fitratelp) é contrária ao fatiamento da Oi. 
Isso precisa ser aprovado pelo Juiz, da 7ª Vara. 
Vamos votar contra a proposta de fatiamen-
to. Isso não vai favorecer a população, mas é para favore-
cer apenas os “fundos abutres” que adquiriram ações da 
Oi. Será que a Highline vai ter condição de competir com 
as demais? “Ainda não está claro o que seria comprado”, 
pondera o presidente da entidade, João Moura Neto.

FUNDAÇÃO ATLÂNTICO - A LUTA É DE TODOS TRABALHADORES 

ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS



                                                      

Diante deste quadro de incertezas, SINTTELR e a AACRT, ATRAVÉS DO GINP, 
vem fazendo o enfrentamento através de um PLANO DE LUTAS para garantir nos-
sas conquistas.

O grupo de trabalho GINP, está movendo várias outras ações jurídicas e 
administrativas para garantir nossos direitos previdenciários junto a Fun-
dação, e junto aos futuros PATROCINADORES dos planos de aposentadoria 
dos telefônicos, através dos Escritórios do Direito Social (através do Advogado 
Ricardo Castro), do Escritório do Rio de Janeiro (através do Advogado Átila), e 
outro Escritório Jurídico contratado pelas Federações dos telefônicos para 
ANULAR o ADITAMENTO, solicitado pela Oi. 

Além disso tem várias ações de sindicatos nacionais e Federações que também 
estão empenhados na defesa dos aposentados, pensionistas e trabalhadores tele-
fônicos ativos e terceirizados, para minimizar os impactos negativos deste fatia-
mento da Oi. 

ENTRE AS AÇÕES DO GINP, ESTÃO:

Noticar o GRUPO OI e a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO exigindo posicionamento sobre 
o cumprimento, pela OI ou empresas resultantes do fatiamento desta, do compro-
misso assumido em favor do Plano BrTPREV, atual TCSPREV, em decorrência da 
homologação judicial do Termo de Transação Judicial (TTJ), assinado logo após a 
privatização da estatal CRT;

ENTRAR COM UMA PETIÇÃO JUNTO A 7ª VARA DO RIO DE JANEIRO;

ENTRAR COM AÇÃO DOS SINDICATOS E FEDERAÇÕES PARA ANULAR O 
ADITAMENTO DA OI;

Divulgação de EDITAL em jornal de grande circulação, sobre o compromisso da Oi E 
SUCESSORAS, com o pagamento da dívida com a Fundação e os planos de previ-
dência complementar originários da Fundação BrTPREV. O novo controlador acio-
nário deve estar ciente desta dívida;

PROTESTOS NAS BASES DA OI, COM TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS. 

SINTTEL-RS E AACRT SOMAM NESTA LUTA

VENHA SOMAR COM A GENTE!

ESTA LUTA É DE TODOS!


