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CANAL DE VOZ
Campanha Salarial 2010/2011 - Oi

Arrancamos uma proposta da OI 
Assembleia dia 29/11

A Comissão Nacional de Negociação dos trabalhadores e a direção da Oi, reunidas 
na terça-feira, 23/11, deram continuidade ao processo de negociação do Acordo 

Coletivo de Trabalho 2010/2011.  Após várias reuniões discutindo, as partes 
finalmente chegaram a um entendimento e o resultado final foi positivo.  Veja 

abaixo os principais pontos da proposta apresentada pela empresa:

Reajuste salarial
5% de reajuste para todas as faixas salariais (com 

exceção dos cargos de gerência e direção que rece-
bem bônus executivo).

Cesta Básica
Quem recebia cesta básica receberá a quantia de 

R$80,00 incorporada ao salário. 
Tíquete

O valor diário do tíquete aumentará para R$ 20,00 
e as faixas de desconto sofrerão redução de 2%. 
Portanto, quem descontava 10% passará a descontar 
8%. A Oi comprometeu-se a reduzir este percentual 
ano a ano até atingir 3%. Além disso, todos recebe-
rão R$ 400,00 em tíquete, a título de cesta natalina.

Auxílio-Creche
O auxílio creche será reajustado para R$ 300,00 

mensais e para quem tem filho portador de neces-
sidades especiais o valor será de R$ 780,00 (neste 
caso, independente de idade).

Benefício medicamento
O benefício medicamento sofrerá uma correção 

para R$ 850,00/ano, com efetiva redução da tabela 
de participação e o plano de doenças crônicas será 
substancialmente melhorado.

Licença maternidade
Aumento para 6 (seis) meses da licença materni-

dade, a partir de 01 de março de 2011.
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Placar e 13°salário
Haverá adiantamento de 50% de salário do pro-

grama de participação dos resultados (Placar) e de 
50% do 13° salário de 2011. O pagamento será feito 5 
dias úteis após a assinatura do acordo.

Demais cláusulas
 Os demais itens do atual Acordo Coletivo de Tra-

balho serão mantidos e terão validade de dois anos. 
No entanto, as chamadas cláusulas econômico-
financeiras (reajuste salarial, valor do auxílio creche, 
do tíquete, entre outros) voltam a ser negociadas em 
outubro de 2011, considerando a data base  de 1° de 
novembro.
A proposta está sendo submetida à avaliação 

e votação de todos os empregados na Oi. 
Portanto, é o trabalhador quem decide. Na 

assembleia a votação poderá ser aberta, por 
aclamação, ou por voto secreto, conforme 
deliberação de cada local de trabalho. E será 
realizada na próxima segunda-feira (29), às 
8h30min, no auditório da OI.

Os votos serão contados em cada local de traba-
lho e somados para chegar ao resultado final. Se a 
maioria dos trabalhadores for a favor da aceitação 
desta proposta, a diretoria do Sinttel-ES estará auto-
rizada a assinar o novo acordo. Caso a proposta seja 
rejeitada, outros encaminhamentos e a retomada da 
negociação deverão ser avaliados. 


