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Oi e Sintteis chegam a uma proposta. 
Mas trabalhadores/as é que vão decidir
Assembleia dia 14/12 das 8:30 até 
10 horas, na portaria da empresa, 

Rua Cassiano Antônio de Moraes, 60 
Enseada do Suá – Vitória. A votação 

da proposta será com cédula e 
secreta!

Depois de longas 
reuniões e muito esfor-
ço para construir uma 
proposta que mere-
cesse ser apreciada, 
o Sinttel-ES convoca 
assembleia para que os 
trabalhadores possam 
avaliar a proposta da 
empresa.

A Campanha Salarial 
2011/2012 na Oi está 
sendo muito difícil, por-
que a empresa está en-
frentando dificuldades 
econômicas. Porém, os 
lados cederam e o en-

Participe!

SINTTEL

tendimento saiu depois 
de muita discussão. 
O reajuste não é dos 
melhores, mas com-
pensa o que a inflação 
corroeu nos salários de 
todos os empregados, 
sem discriminação das 
faixas salariais, exceto 
os cargos executivos. 

Para compensar o 
não pagamento do pro-
grama de participação 
nos resultados (Placar), 
empresa se viu obriga-
da a recuar de sua ideia 
de cortar duas conquis-

tas  importantes: 
o tíquete extra e o 
auxílio à transição 
profissional.

Se a empresa 
declinou em suas 
intenções, acaban-
do com o reajuste 
por faixas salariais, 
os sindicalistas 
também buscaram 
o consenso e a pro-
posta (abaixo) é que 
precisa ser avaliada 
pela categoria. 

Então participe da 
assembleia e decida. 

Proposta
O voto será secreto, pois 
não pode haver pressão. 

- 6,7% de reajuste salarial para todos os trabalhadores, exceto 
executivos;

- Tíquete de R$ 22,00 - 10% de reajuste;
- Tíquete Extra: R$ 425,00; que será pago em até 5 dias úteis, 

abrangendo, inclusive quem goza férias e licença maternidade;
- Auxílio creche: R$ 320,00 - reajuste de 6,7%;
- Auxílio medicamento R$ 910,00 - 7,1% de reajuste;
- Auxílio excepcional: R$ 780,00;
- Adiantamento de metade do 13º de 2012 e abono compen-

satório de meio salário que serão pagos em até três dias após a 
assinatura do acordo;

- Discutir a questão do Placar 2012 até 28/02/2012.


