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CANAL DE VOZ
O

i Reunião de negociação do ACT 
2012/2013 começa muito mal 

Reunida no dia 6/11 com a Diretoria de Relações de Trabalho da Oi, a Comissão 
Nacional de Negociação da Fenattel disse ser anadimissível a proposta de reajuste 
com faixas salariais ocorrer apenas em 2013; de NÃO antecipar qualquer parcela 
do Placar e, muito menos, garantir o pagamento do já tradicional “tíquete-extra”

“Sem medo de errar, podemos dizer que come-
çamos mal”, disse o secretário de Comunicação da 
Fenattel e presidente do Sinttel-PE, Marcelo Beltrão, 
se referindo à proposta da Operadora OI para a reno-
vação do Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013. A 
primeira reunião de negociação com a empresa foi 
na tarde do dia 06 e decepcionou a Comissão Nacio-
nal de Negociação da Fenattel, da qual o Marcelo faz 
parte.

A diretoria de Relações de Trabalho da Oi não apre-
sentou os números do balanço do terceiro trimestre, 
dificultando a análise financeira e os rumos do Placar 
pelo lado dos trabalhadores. E a proposta da empresa 
para os reajustes veio com aquelas divisões de faixas 
salariais e com a pretensão de só aplicá-los  em 2013. 
Não há, na proposta da empresa, qualquer parcela de 
antecipação do Placar (PLR) e muito menos garantias 
do pagamento do “tíquete-extra”.

Campanha Salarial dos trabalhadores(as) na OI

E só. Apenas isto!
Claro que a posição da Comissão de Negociação da Fenattel não 

poderia ser diferente. Protestou veementemente e disse à OI que a 
proposta é inaceitável diante da realidade econômico-financeira da 
empresa que não condiz com a proposta mesquinha. A Comissão 
fez uma contraproposta.  Dia 23 é a próxima reunião.

10 itens na contraproposta dos 
trabalhadores(as)Veja proposta da 

diretoria da Oi:
•	 1) Reajuste salarial de 5,5% para 

quem ganha até R$ 5.000 e mes-
mo assim somente em janeiro de 
2013;

•	 	2) Os mesmos 5,5% também 
valeriam para reajustar o tíquete, a 
creche e os medicamentos;

•	 	3) Quanto aos tíquetes nas horas-
-extras, concordam em pagar 10% 
de seu valor a cada hora trabalha-
da, limitada a meio-tíquete;

•	 	4) Manutenção das demais cláu-
sulas.

Já falei que 
cruzar os braços 

ajuda!

A gente tem 
de tomar uma 

atitude!

1Reajuste salarial pelo INPC 
mais 2% de aumento real para 
todos em novembro; 

2 Reajuste para todos os be-
nefícios de 10%; 

3Tíquetes - que o desconto 
seja unificado em 3% e 
seu pagamento nas horas-
-extras; 

4 Retorno da política anterior 
das diárias;

5 Pagamento de um “tíquete-
-extra”; 

6 Adiantamentos de 1 salário 
como antecipação do Placar 
e metade do 13º de 2013; 

7 Aumento do reembolso por 
dirigir veículo próprio para 
R$ 1 por Km; 

8 
Discussão com os 
sindicatos de fórmulas 
de combate ao assédio 
moral com punição aos 
gestores culpados; 

9 Garantia de emprego ao traba-
lhador em pré-aposentadoria; 

10 
Melhoria do pro-
grama de doenças 
crônicas, bem 
como todos os 
pontos referentes 

aos aposentados abrangidos pelo 
TRCA do Paraná.  
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Oi tem lucro líquido de R$ 64 milhões

após reorganização societária

Ganho foi 82,9% menor na comparação com o 2º trimestre de 2011. 

Receita líquida totalizou R$ 6,9 bilhões no 2º trimestre, queda de 2,4%.

Do G1, com informações da Reuters 

O grupo de telecomunicações Oi registrou lucro líquido de R$ 64 milhões 

no segundo trimestre deste ano, o que representou queda de 82,9% em com-

paração ao resultado líquido de R$ 374 milhões do mesmo período do ano 

passado.
A companhia destaca, entretanto, que os resultados não devem ser 

comparados por conta da reestruturação realizada no fim de fevereiro. “O 

lucro líquido consolidado representa pela primeira vez o resultado da Oi S.A, 

enquanto no trimestre anterior, o lucro incluía dois meses exclusivamente da 

antiga BrT somados a um mês após incorporações da simplificação societá-

ria”, afirmou a empresa.

A receita líquida pro-forma totalizou R$ 6,9 bilhões no segundo trimestre, 

No site da 
empresa, não 
tem essa de 

prejuízo. Pelo 
contrário, tudo 

está ótimo!

Noticia no Portal G1.
Veja como a Oi se defende 
para o Mercado diante do 
prejuízo. São 2 pesos e 2 
medidas quando se trata dos 
seus “colaboradores”?

--> quem lidera 
mercado de celular tem 
de retribuir o esforço 
dos trabalhadores/as 
para essa conquista...
--> quem pode pagar 
o cachê de estrelas 
globais, pode pagar 
antecipação do Placar, 
dar aumento real....
--> Quem garantiu 
transmissão de 
dados em 25 estados 
nas eleições tem 
de reconhecer que 
isso se deveu ao 
compromisso dos seus 
colaboradores...
--> Quem patrocina 
o Rock in Rio pode 
também patrocinar 
melhores salários e 
garantias sociais aos 
seus trabalhadores e 
suas famílias...


