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Vamos à assembleia
para decidir PPR/2013

Depois de muitas
idas e vindas finalmente temos
uma proposta de PPR 2013
para ser apresentada aos trabalhadores da Oi. Após os fatos
acontecidos em virtude da saída
de Valim da presidência da
empresa até a chegada do novo
presidente vindo da Portugal
Telecom, a empresa ficou praticamente paralisada e só agora
foram retomadas as discussões
sobre o PPR 2013, mais conhecido como PLACAR.
Desta forma realizaremos as
assembleias para apresentação
da proposta. Em relação aos
acordos anteriores existem algumas alterações importantes,
possibilitando o recebimento do
PPR mesmo com o atingimento
parcial das metas. Os sindicatos
pressionaram a empresa para
que as regras fossem alteradas
para não acontecer o que houve
no ano passado, quando por
uma meta não atingida comprometeu todo o PPR.

Apesar de faltarem apenas
três meses para o ano de 2013
terminar, as informações é de
que existe sim a possibilidade
real de recebermos o PPR deste
ano.

Segue abaixo as regras
básicas para o PLACAR 2013,
com as mudanças previstas:

-Não existirá mais nenhuma
cláusula contendo qualquer tipo
de gatilho.
- A premiação será igual em
todas as regionais e para todos
os trabalhadores.
- Quem tiver ao menos um
mês de empresa, fará jus proporcionalmente ao tempo de
serviço (trabalhador com um
mês receberá 1/12 do prêmio;
com três meses, 3/12; com nove
meses, 9/12; e assim por diante);
. Quem tiver faltado ao trabalho por licença maternidade,
licença por acidente de trabalho
e licença médica constante no
programa de doenças crônicas

não sofrerá quaisquer descontos na premiação;
-Passa a fazer parte do acordo que, em caso de qualquer
ocorrência econômica grave e
não prevista que impacte negativamente no resultado do Placar,
será feita uma nova reunião
entre a Fenattel e a Oi.

As assembléias serão realizadas nos dias e horários abaixo:

Dia 08/10
às 09 horas em
Cachoeiro de
Itapemirim, no
Prédio da Oi

Dia 09/10

às 8h, no Rosário
(centro) e às 11h
no prédio sede, na
Enseada do Suá

Dia 10/10
às 09 horas em
Colatina, no
Prédio da Oi

