
O Sinttel realiza 
uma importante 

assembléia geral com 
todos os trabalhadores  
da Oi nesta quarta-
feira, 09, às 9 horas, no 
auditório da empresa, 
na Enseada do Suá. 

Será o momento de 
avaliarmos juntos a 
proposta apresentada 
na semana passada 
aos representantes dos 
sindicatos e à Fenattel, 
na sede da empresa, 
no Rio de Janeiro.  
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CANAL DE VOZ
Trabalhadores da Oi reunidos em 

assembléia nesta quarta

Campanha Salarial 2009/2010 

Festa de confraternização Sinttel/ES
Churrasco, show musical, e muita diversão no próximo sábado, 12/12, a partir de 11h30, no Clube Álva-

res Cabral.  O associado paga R$ 7. Convidados e não associados, R$ 15.  Não haverá entrega de convi-
tes na portaria do clube, portanto garanta ingresso até sexta-feira, no Sinttel. Informações: 3223-4844

Estes foram os pontos principais negociados pelos sindicatos e pela Fenattel com a 
diretoria da Oi e que serão apreciados na assembléia desta quarta-feira. 

Sua presença, como sempre, é muito importante. Participe!

Reajuste salarial: consegui-
mos alcançar a correção com-
pleta da inflação (ou seja, 4,2%) 
para quem ganha até R$ 6.000, 
a partir de 1° de dezembro. 

Data-base: A data base 
será única para todos, em 1° 
de novembro a partir de 2010. 

Tíquete Alimentação: 
Para os trabalhadores da Oi 
construímos uma “escadi-
nha” visando a unificação do 
benefício: com os colegas 
da Brasil Telecom: R$ 18,25 
agora, R$ 18,50 em junho e 
R$ 18,75 em setembro. Já 
os companheiros da ex-BrT 
receberão R$18,75.

Auxílio-
creche: uni-
ficamos o 
auxílio-creche 
em R$ 282. 

Cesta-básica: Mantivemos a 
cesta-básica já existente para 
os trabalhadores da Oi. 

Auxílio-medicamento: con-
seguimos a extensão desse 
importante benefício para o 
pessoal da ex-BrT. Também 
aumentamos um pouco o valor 
para R$ 825/ano.

Adiantamento salarial: con-
quistamos dois adiantamentos 
importantes com pagamento 
uma semana após a aprovação 

Conheça a proposta 
final da Oi

da proposta em assembléia: 
30% do salário-limitado a 
R$ 3.000 - por conta do PPR 
(Placar) 

Adiantamento do 13° salário: 
A Oi se comprometeu a pagar 
metade do 13° salário de 2010 
uma semana após a aprova-
ção da proposta negociada.

Tíquete-refeição: Para fe-
char a proposta financeira, ar-
rancamos “a ferro” uma carga-
extra no tíquete no valor de R$ 
400 para o gasto Pré-natal.


