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Numa reunião exaustiva, que durou toda a manhã desta 2ª feira (2), a 
Telemont - prestadora de serviços externos da Oi - apresentou uma nova 
proposta diante das enormes demandas dos trabalhadores. Com muito 
custo, o Sinttel-ES conseguiu alguns avanços para as reivindicações 
encaminhadas, depois que os trabalhadores recusaram a proposta de 
Acordo Coletivo. A empresa manteve o jogo duro, cedendo em alguns 
pontos. O Sindicato convoca assembleia para analisar a proposta
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Quinta-feira, dia 5/07 Quinta-feira, dia 5/07

1) Piso salarial de R$ 750,00 para os 
cargos com qualificação, a partir de 
1º de julho. (Cabistas, Instaladores, 
Ligadores de DG e oficial de 
lançamento)
2) Reajuste de 5% para os demais 
salários a partir de 1º de julho
3) PPR - Discussão dentro de 60 dias 
de implantação do Programa de 
Participação nos Resultados (PPR) 

com metas a serem executadas e 
pagamento em 2013;
4) Concessão de metade do tíquete 
alimentação/refeição nas férias, a 
partir de 1º de setembro;
5) Crédito extra de R$ 120,00 no 
tíquete alimentação até o dia 20/07
6) Aluguel dos veículos com até 5 
anos de uso = R$ 730,00. Demais 
veículos R$ 710,00, a partir de 1/07.
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Vá a assembleia. É hora de decidir Vá a assembleia. É hora de decidir

Proposta da Telemont: Proposta da Telemont:

Colatina
8 horas

Pátio da Oi

Cachoeiro de 
Itapemirim - 8 h
Pátio da Telemont 

Vitória - 18h30
Auditório do Senac 

(Beira Mar)

Colatina
8 horas

Pátio da Oi

Cachoeiro de 
Itapemirim - 8 h
Pátio da Telemont

Vitória - 18h30
Auditório do Senac 

(Beira Mar)


