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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA OI

O SINTTEL-RS  informa aos trabalhadores 
da Oi que na reunião realizada na última 
terça-feira (27/09), 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 
01/11/2021 a 31/08/2022, o que representa 
3,78% de reajuste nos salários praticados em 
31/08/2022,  e  ainda A PARTIR  DE 
01/07/2023. 

Diante de uma proposta inaceitável como 
essa, a Comissão Nacional de Negociação – 
CNN FITRATELP-FITTEL/Oi se manifestou pela 
REJEIÇÃO da proposta e REAFIRMOU a Pauta 
de Reivindicações dos trabalhadores. Este ano 
estão sendo negociadas as cláusulas econômi-
cas do ACT 2021/2023.

DESCONECTADA DA REALIDADE
Ao apresentar uma proposta tão ruim à 

categoria, depois de três reuniões de negocia-
ção, a Oi demonstra claramente que está 
totalmente desconectada da realidade difícil 
que seus empregados têm enfrentado nos 
últimos meses. Resumindo, basta ir ao super-
mercado para constatar que a inação real 
aumentou o custo de vida e reduziu drastica-
mente 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 profissio-
nal tão necessária para manter a Oi competiti-
va no segmento de telecomunicações. Não é 
justo tratar dessa maneira quem vestiu a 
camisa e se dedicou à empresa.

PROPOSTA PRECISA MELHORAR
Esperamos que a Oi refaça as suas contas 

e retorne à mesa de negociação na próxima 
quarta-feira (05/10/2022) 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 suas necessidades. O 
momento é de a empresa reconhecer o profis-
sionalismo dos trabalhadores oferecendo uma 
proposta justa de ACT 2022/2023. 

O SINTTEL-RS reitera a importância da 
unidade dos trabalhadores neste processo 
difícil de negociação do ACT 2022/2023 e 
conclama a todos para se manterem mobiliza-
dos na luta por melhores condições de traba-
lho e de salários na empresa.

PROPOSTA REJEITADA 

NÃO VAMOS ACEITAR MIGALHAS. VAMOS LUTAR JUNTOS!

Você sabe,
é a crise!



           
FICHA DE FILIAÇÃO 

DADOS PESSOAIS 

Nome: Gênero:  Masculino (   ) Feminino (   )  
                 Outro (   )  Prefiro não dizer (   ) 

RG: CPF: 

Data Nascimento: Estado Civil: Naturalidade: 

Endereço: 

Cidade/CEP: Telefone: 

Email:  

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

DADOS PROFISSIONAIS 

Empresa: Cargo/Função: Matrícula: 

Endereço Profissional: 

(   ) Ativo      (   ) Fundação      (   ) Aposentado/a INSS      (   ) Pensionista 

Dependente CPF Data de Nascimento Parentesco 

    

    

    

    
Modalidade de desconto 

               Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o pagamento das 
mensalidades e/ou parcelas devidas ao SINTTELRS 
(   ) Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou pela Fundação Atlântico. 
(   ) Débito em Conta | Banco:                        Agência:                             Conta Corrente: 
(   ) Boleto Bancário 

Orientação para entrega da Ficha 
                Entregue a ficha ao seu Representante Sindical ou encaminhe para o email sinttelrs@sinttelrs.org.br ou via 
WhatsApp para Secretaria, através do número (51) 99726.8883 em arquivo PDF, JPG ou outro arquivo disponível | 
Pelo Site do SINTTELRS: Na Aba sindicalizese imprima a ficha e proceda como acima orientado ou responda o 
questionário e envie online. Na sequência, o trabalhador(a), receberá a ficha preenchida conforme questionário 
para assinatura eletrônica. 

Autorização 
          Com base na Lei 13.709/18, que regula a Proteção de Dados Pessoais, autorizo o SINTTEL/RS, por tempo indeterminado, a 
utilizar os meus dados pessoais, inclusive, os sensíveis, bem como os dados dos meus dependentes e companheiro (a), para 
informar ao  meu empregador e/ou qualquer outra pessoa jurídica e/ou física sobre: a minha filiação a esta entidade sindical e/ou 
implementar/formalizar/exercer adesão a convênio de lazer, convênios de consumo, plano de saúde, cursos, desde que tenham 
sido requeridos por mim. 
         Por conta da filiação a esta entidade sindical, desde já, autorizo o SINTTELRS a promover minha adesão/participação ao 
Convênio com a Masterclin Serviços Administrativos Ltda  CNPJ: 14.712.948/000184, que assegura descontos na prestação de 
serviços de empresas/restaurantes, entre outros, desde que credenciados à Masterclin. 
          Autorizo o SINTTEL/RS, a utilizar minha imagem nos jornais, fotos, revistas, site, redes sociais e em qualquer outro meio de 
comunicação, inclusive, os telemáticos para matérias/publicidade/informativo/panfletos/boletins relacionados: ao trabalho, as 
relações coletivas de trabalho e de qualquer outro conteúdo de interesse da categoria telefônica, não servindo esta autorização 
para questões políticopartidárias. 
          Declaro, para todos os fins e sob as penas da lei, que estou regularmente autorizado a fornecer os dados pessoais e sensíveis 
dos meus dependentes e de meu (minha) companheiro (a). 

 
______________________________, ___________ de _________________________ de _____________. 

         (Local) 
____________________________________________ 

(Assinatura do Titular) 
 

____________________________________________ 
(Presidente) 

 


